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KT — 
OC % van LODENSTETNS 
UYTI-SPANNINGEN, 

Behelſende eenige 

STICHTELYCKE LIEDEREN, 
En andere 

GEDICHTEN. 
107: Perdeelt in hier Deelen. — 
—— Met een | SUSE) 

AANHANGSEL N\-/ 
Den vifden Deuck berbetert en vermeerdert. — 8 

— — * 

| Tot AMSTERDAM, | 

By de Wed. de GROOT, op den Nieuwen-dijck. En | 

Ì CREE RE GH FT, 
By de Wed.KLERCK, op de Neude. A 1695 

\ ij Î 

Met Previlegie, 
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EPnes. $: vêrs 19. 

Sprekende onder malkanderen met Ffalmen, 
ende Lof-Sangen ; ende Geeftelijcke Ltede- 
kens: Singende, ende Pfalmende den Hee- 
ve in uw’ herte. 
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Previlegie van de Eedele Groot Mogen- 
de Heeren Staten van Hollandt, ende 

Weft-Vrieflandt. 

) E Staten van Hollandt ende Wett-Vrieflandt, 
KI Doen Te WETEN. Alloo ons vertoont is by Hendrina Bläuw 

Weduwe van Gijsbert de Groot Zaliger; in fijn leven Botger 

| 
ende Boeckverkop@r tot Amfterdam, hoe dât Sy Suppliante, 

| by koop Eygenarefle geworden fijnde, en het recht bekomen 

hebbende van feecker Boeck reen J. van Lodenfteins Uyt-fpanningen, — 

behelfende eenige ftichtelijcke Liederen en andere Gedichten , ver eelt in vier | 

deelen , meteen Aanhangfelende nieuwe Byvoegfel van Geeftlijke Ljederen | 

door den gemrelden Lodenfteyn gemaakt, 'tzy met of fonder Nooten , &c. E 

in oêtavo ; Doch bevindende fy Suppliante dât het Previlegie , daarop by Hi 

Ons verleent in ’t kort foude komen te expireren ; Soo keerde fy Suppliante 

haar tot Ons ootmoedelijck verföeckende , dat Wy haar. Suppliante op 

nieuws met een Oëtroy ‚ ofte En geliefden te begunftigen om het 

voorfchrevên Boeck gedurende den tijd van vijtuen eerftkomende Jaren in. 

Onfen Lande alleen te mogen drukken in fodanigen Formaat, en met fo= 

danigen Letter, als fy Suppliante goet vinden foude met verbod , dat nie 

mand 't felve Boeck in eeniger handen manieren foude mogen nà drukken, 4 

ofte verkoopen, ofte elders naargedruckt fijnde , binnen defe Onfe Pro- | 

vintie foude vermogen in té brengen , verruylen ofte verkopen, direét ot 

indireét op feeckere pcene by de overtreders te verbeuren ; SOO IS'%, bi 

dat Wy de fhecken en ’t verfoek voorfchreve overgemerkt hebbende, ende 

genegen weefende ter beede van de Suppliante, uyt Onfe rechte Wetenfchap, 

Souverâfne macht ende Authoriteyt den felve Suppliante geconfenteert, ge- 

accordeert ende geoëtroyeert hebben, confenteren, accorderen, ende octroyeren 

mits defen, dat fy geduyrende den tijdt van vijftien eerft achter een volgende | 

aren, het voorfchreve Boek , — J. van Lodenfteyns Uytfpanningen, 

behelfsnde eenige ftichtelijke Liederen ende andere G ichten 4, vêrdeelt în 

vier Deelen , mèteen Aanhangfel ende nieuw Byvoegfel van, Geeftelijke Lie- p 

deren door den gemeldên Lodenftein gemaakt, 't zy met of fonder Nooten 5 | 

in oëtavo „ binnen de voornoemde Onfe Landen alleen fal mogen drukken , nd 

doen drukken , uytgeven en verkoopen ; verbiedende daarom allen, ende , 

eenen ygelijken het felve Boeck in tgehêel , ofte Deel naar te drukken, ofte 

elders ‘naar-gedruckt binnen den felven Onfen Lande te brengen , uyt te ge= 

ven , ofte te verkoopen ; Op verbeurte van alle de naargedruckte , — 

ofte verkochte Ekemplaaren ‚, ende een Boete van drie hondert guldens daar 

ĳ en-boven , te verbeuren ‚te appliceren een derde part voor den Officier die 

de Calangedoen fal , ende een derde part voor den Armen der Plaetfe !, daar he 

het Cafus voorvallen fal, ende het refterende derde part voor de Suppliant, Ee 

alles met dien verftande, dat wy den Suppliante mer defen Onfen Oëtroye al. 

leen willende gracifieeren toc verhoedings van hare ſchade, door het na * — 

| n 2 

ws. 
— — 
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PREV ILEGIE: 
_ . + 

ken van het voornoemde Boeck , daar door in genigen deele verftaan der in- 
kouden van dien te authoriferen , ofte te advoueren , ende veel min het fel- 
ve onder Onfe Proteêtie , ende beftherminge eenigh meerder crediet , aanfien;, 
ofte reputatie te geven , nemaar de Suppliante in cas daar inne iets onbehoor- 1 
Zijcks foude intlueren , alle het felve vor haren lafte fal gehouden wefen te ver- ' 
antwoorden , tot dien eynde wel expreflelijck begeerende , dat by aldien fy 
defe Onfen O&trnye voor het felve Boeck fal willen ftellen, daar van geen 
weabreyieerde ofte gecontraheerde mentie fal mogen maken, nemaar gehouden 
{al wefert het felve Öâroy in’cgéheel en fonder omiflien daar voor te drukken, 
Oftetedoen drukken ; en dat fy gehouden fal fijn een Exemplaarvan hect 
voorfchreven Boeck gebonden , ende wel geconditoneert te brengen in de 
Bibliotheecq van Onfe Univerfiteyt tot Leyden , en daar van behoorlijck te 
doen blijcken , alles op peene van hereffeêt van dien te verlieſen; Ende ten | 
eynde de Suppliante defe Onfen Confente, ende Oëtroye moge genieten \ 
als naar behooren; Laften Wy allen, ende een ygelijck dien het aangaan magh, | 
dat fy de Suppliante ‘van den inhoude van deſen, doen ende laaten gedo. 
gen , ruftelijck, vredelijek ende volkomentlijck genieten, ende — 
ceflerende alle beleth ter contrarie; Gedaan in den Haage onder Onſen groo- 
ten Zegele hier aangehângen, op den tweede Julij des jens onfes Heer en 
Zaligmakers een duyfent fes hondert vijf-en-t'negentigh. 

Onderftont 

As "HETEN STUS vt. 

. Ter Ordonuantie van de Staten. 

SIMON van BEAUMONDT. 

De voornoemde Weduwe van Gijsbert de Groot, heeft 

toe-geftaan aan de Weduwe van Willem Klerck , Boeck= 

werkoopfter tot Utrecht , om het bovenftaande Boeck in de 

Provintie van Holland ende Weft-Vriefland, te mogen de= 
biteren ende verhandelen 

AAD EEE Dt In — 
40. October 1695. 

is Getekent 

De Wed. van GysnerT de Groof, 

Met Previlegie voor vijftien Jaren 

CuRI- 
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Me em idee ee B en on 

waer Deegen 

M On 

CHRISTEN SANGERS; 

Et is feldfaam te bemercken , wat op on 

2 menfchen herte in 't gemeen vermach de 

A gingen wonderlijk gaande )
 en ne 

middel de fake felve diep in ’t herte. t Schijnt * 

Redelijk ſchepſel uyt der aart in maat en ordre een ge= 

noegen geeft. 
— 

oke — de H. Godlijke Majeſteyt behaagt dikwijls 

Hare gehevmeniffen op fo een wijfe
 aan t ſchepſel * 

te dragentinfonderheyt om't felve van fijn — *— en 

ongemene wijfe)te vermanen,en t Godlik recht — * 

dedigen, ofte ook om des Heeren — * 

Grootheyd, de Heerlijkheyd der Eere fijner N dr F 

ende fijne wonderlijke daden , te rset * jers 

volgende geflachte in geheugenif
le te doen —* * 

middel behaagde die H. wijsheyd te rset ( —— 

herten in fijn hand heeft) om met den Meních n ij 0 

aart te handelen. Begaafde ook en gebruykte rds 

fijne Dienarent fomtijds geringen onder de * c pl 

ook wel groote en aanfienlijke , ja Koningen lelve ‚ 

hare dichten dan aan and’re overgaven, en felve we —
 

der en met de geringſte des volx al (pringende Pel 

lende opfongen, Dit weet den Vyand van t menichel} 
— * En H. 

heyl oock wel : ende daarom gelen hs 
veeltijds ef 

INN 22 | | 
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VOOR-REDEN. 
Godtheyd na-aapt) vervatede van ouds fijne Afgod-{pra- 
ken in ’t gemeen mede ín verfen , gelijck hy oock fijne 
Propheten fo doen (prekenen fchrijven heeft. Hier door 
heeft hy groot veld gewonnen in de wereld, 't Was foo 
wonder niet in de duyſtere tijden en plaatfen der onwe- 
tenheyd. Maar dat het hem nu geluckt menfchen van 
groote bequaamheyd defe maniere van fchrijven t’ fij- 

nen dienfte , tot opweckinge van onkuyfche bewegin- 
genen and'te Begeerlijkheden te doen aanleggen, foud 
meet wonderlijk lijn, had niet de Heere Je {us fulx van 
onfe tijden voorfegt: Nu is het wel feer beklagelijck , 
maar ons min aanftotelijck, Ik moet bekennen, dat ge- 
lijk mijne genegentheyd tot het dichten, my mijne ruft= 
of wyt-fpan-tijd dickwvijls daar in heeft doen befteden , 
en fulx voort gebracht heeft als gy hier fiet ; alfo de vo- 
rige aanmerkinge dit my aan UL, heeft doen gemeen 
maken;om u |. het ydele uit de hand te doen vallen, ver- 

trouwende dat defe ſtoſſe by ul. de kunft van d' andren 
opwegen (àl. 

Tot de Sang-konft behoef ick u l. niet aan te manen, 
laat ick u maar eenig onderricht doen. Dit is Gode te fin- 

gen inden Geeft, en derhalven. | 

1. % Herte dient tot den fang opgelicht door eenige 

fuchtingen of gebeden tot den Heere, 't fy dan cenfame 

of gefellige, geftelde of uyrgefchotene. 
2. Daar moet grooten aandacht, opmerckinge en Eer- 

bied tot dit werck toe gebracht werden, benevens eene 

geftadige opgetogenheyd des herten, niet te onderlaten 

door voor-of tuffchen-vallen van burgerlijke beleeft- 

heden of diergelijcke. 
| 3e Dat 
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VOOR:REDEN. 

‚ Dat men verfta dat fulcke by-een-komfte der 

Chriftenen allenthalve tot ftichtinge van —— 

beleydt moeten werden: ende derhalven „er „ en 

gelang yder der leden vryheyd en tijd te —* ed 

moedig voort te brengen t geen de H‚ Godtheyd in t hi | 

gen hein door den Geeft geopenb
aart of doen *— 

Jen heeft, op dat dit een vruchtbare ep 
} | 

4. Dit moet fonder aantsen van — geſc * * 

gemerckt de vrye Godt wel dickwils de klem
t * et 

rioff openbaart. Weshalven de kleyne niet t ware 5 

fijn en moeten voor té ftellen tgeen de rr * 

geeft, want ſulx al veeltijds uyt eergierigheyd» Of IC an- 

den-vrees voort komt, Ende en moeten oock de mnd 

dere, in kenniſſe, ordinaire openbaringes — * 
e * 

heyd &c.die kleyne niet kleyn-o
f ver-achten ‚ ofte as 

fpreken na de regulen van eenige ko
nfte erb | e pe 

fo eenighfins te (chande maken: eene booſe 7 — 

de Nydigheyd, daar den waaren Geeft geen lu 

Ta bp 

— in ineen als int fpreken moetme
n (eer zr 

geven dat alles ordentlijk gefchiede. Den fang ; gel) 

fy juyft niet en behoett al de kunftige fwieren eran 

fang-konft, fo moet deſelve evenwel toon — van ers 

den,op dat het geen ongef chikt geroep en * * m ze 

den voorfang hebben, en (ís de fem daar na ) to den re 

venfang, dat alle ich daar na, en onder voegen» Op „ 

men niet alleen gelijk beginne en uyt kome, maar * 

men in yder ſyllabe gelijcke toon en maat we
rs Men 

roet wel vry uyt de borft (afmen fegt) (ingen, dat iss 

me maar In 
de woorden niet binnen-monds mompelen» maar 

* 3 bune 
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VOOR-REDEN, 

tſingen klaar uyt-{preken ; doch * hardfte fchreeuwen 
en is het befte fingen niet. k 

Dit alfegge ick, (oock wel op dat de Sang-konft or- 
dentlik gaande,haar kracht en hulp tot der Sielen opge- 
togenheyd geve, daar van boven feyde, maar) 1n'onder= 
heid, op dat't waarlijk een daad der Chriften-prop'vrerin- 
ge fijn ſoude, in welke men tot elkanders ffichtinge moe- 
Îte (preken, en geen onverftanelijk geluyd maken, of in 
de lucht fpreken , gelijck d° apostel van de vreemde talen 
fegt 1 Cor. 14: 9. welcke gantfche verhandelinge vers 
5,6,7, 8, &c. op defe fake feer coepaflelijck is, Die daar 
by fijnsende,of geen gelegentheid en hebben om in een 
boeck in te fien, ofte niet lefen en konnen, die moeften 
alle de woorden duydelijk konnen verftaan (gelijck ick 
dat in Burgerlijcke gefangen wel fomtijds heb hooren 
toegaan)op dat fyl.ook hare ftichtinge daar van krijgen 
mochten; ende die ons beluyfteren , ( dat wy in defen 
feer wel lijden mogen)al waren het onrechtfinnige, we- 

reldfche, en Vleefchlijke menfchen , defgelijcx; op dat 
fy overtuygt mochten fijn ; wanneer fy onfe by-een-kom- 
ften lafteren ; ja (de Heere het foo beftellende) het 
verborgene van haar herte aan haar eens openbaar mochte 
werden, en fy op baar aangefichte vallende, God aan- 

bidden en verkondigen dat Godt waarlijek, onder ons is. 
Ick en kan niet ontveynfen dat ick noch yet anders hier 
in voor hebbe. T. W. De Grond-deugd van Nederig- 
heyd was een Chriften te leeren in den klaren onderfang 
te houden. De Hooft-deugd wan Verloochening in den 
Buyg-famen maat-en na-fang. De Band-deugd van 
Eendracht in de voeglijke ftemme-menginge van den 

mede- 
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VOOR-REDEN, 

mede-fang. Ende de Hemel-deugd van Hallelu-jab, 

ofs’ Heeren-loff, in het duydlijck fingen van wel-ver- 

ftanelijcke woorden. 4 
6, Nopende de ordre in't Ípreken over het gefonge- 

ne, den Apoſtel geeft ons daar ontrent feer klaar be- 

richt 1 Cor. 14. Cap. Dat het gefchiede van die, dien 

de Heere thans get tot ſtichtinge geeft vers 26. dat het 

maar door eene gelijck, gefchiede „ vers 3op en derhal- 

ven dat niet in een gefelfchap ; verfcheydene t' famen- 

voegingen fijn, daar uyt een onordentlijk gemurmel 

en onaangenaam en onverftanelijk geraas ontftaat, veel 

_ min, dat verfcheydene gelijckelijk elkander overroc- 

pen , maar dat de eerste fwijge als den tweden {preken 

fal, ibid, het fy dan dat hy wat nieuws op tc heffen; 

ofte tot beveftiging of beproeving van t gelegde yet 

by te brengen heeft. Ende dit alles fo in den fang als 

in t fpreken moeften alfo in ordre geſchieden, juyſt niet 

altijd door eenen Voor-ganger o beleyder van t ge- 

felfchap , maar, s Heeven Geeft van Nedrigheyd, Goed- 

gunftigheyd , Leerfaamheyd;, Sachtmoedigheyd ;, Vriend- 

lijckheyd, &c. daar voorgaande, moelte en (oude dat 

alles leeren, 't Welke dan een naam-kundig vervulling 

van de goede Belofte, en een Heerlijck bewijs van de 

machtige Heerfchappye onfes Konings Jeſus ſoude fijns 

ſich vertoonende met ons, Math. 28: zo. onder ons, 

Math. 18: 20, in ons Eph. 3:17. Gal.2:20. in de 

regeeringe van al onfe bewegingen; woorden en fan- 

gen nade wijfeen mate, die in den Hemel gehouden 

werd, dat isin de voornoemde Deugden, ' 

Ick foud u te lang op-houden ‚ Chrifften-fanger » 
* 
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VOOR:REDEN. 
woud ick my in defen na den eyfch uyt-laten : ’k ge- 

drage my tot 't gene fomtijds in *t publijck daar toc ge- 

fegt isen werd. Laat ick u noch maar over twee dingen 

onderricht geven. 8 

t Eerfte is, Dat ick met mijn gefangen te voorfchijn 

kome alsde tijden treuricheyd fchijnen te vereyfchen 

om des Heeren roeden , die niet alleen ons Vaderland 

t hans fo hde treffen , maar Zyon dermaten raken » 

dat des Heeren Geeft als van ons geweken ſijnde, al 

des felfs cieraad (in welcken het behoort uyt te ſteec- 

ken) by ta vergaan is, en fy door t drincken van den 

fwrijmel-wijn in foo een dood-flaap geraackt, dat fy 

haars Bruidegoms geftalte nauwlijcks meer kenner. 

Dog weet ‚ als de Heere in fo een geval vreugde in het 

volck wraackt, verſtaat Hy de vleefchelijcke of ydele , 

als Jef. 22: 129 13. De uyrerlijcke kaftijdingen en ra- 

ken de verlichteden (wiens deel op aarde niet en is) fo 

niet; of fy konnen en moeten; oock als de kudde uyt 

de koye. afgefcheurt werd &c. in den Heere (die haar 

genoegfaam Deel is) van vreugde opfpringen , en haar 

verheugen in den Godt haars bels , als Hab. 3: 17. 

18. Ende breucke van Zyon {mertet haar wel feer ; 

en doet haar treur-fangen fingen. Evenwel, fy er- 

kennen dat de H. Godlijeke Hoogbeyd altijd weerd:g 

is en blijft (hoe het oock met ons en Zyon ftaat) om 

met gefangen verheerlijckt te werden. Sy aan-bidden 

het Godlijck,H. Recht in defen, en prijfen het. Sy ge- 

laten de komfte van Jeſus Coningrijck aan de wijsheyd 

van fijnen H. wille onbepaaldelijck ; en het danckt 

haar genoeg Wagters op foo een Heere , en — 
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VvoOOR-REDEN: 

van fijne verfchijninge te fijn. Ondertufichen lingen fy 

een Lied in die Nacht om wakendete
 blijven, en gaan 

haren Bruydegom alfo te gemoete » wel droevig fijn- 

de , doch oock altijd blijde, z Cor. 6: 10. Phil. 4: 4e 

: 16. 

pet is, dat ick fommige mijner Liederen ge- 

dichtet heb ‚ en late voor-komen op fang-wijfen die de 

werldfche vleefchlijcke menfchen op hare ydele liede- 

ren gebruycken. Maar ftoot u daar niet aan » 

De voys en weegt Godt niet of die is 

fwaar of licht. 

Segt D. Buſſhof, Sommige die foo wat de —— 

lijckftefchenen , heb ick andere voyfen op-en-by- > 

ten ftellen , daar menfe op tingen
 kan, luft het yman 

foo. My aangaande, ik houde het daar in met mijn 

voorfchreven Voorfaat , en meene foo een —— is 

enckel genomen. Gelijck alle dingen ‚ foo ss ì * 

tigheyd van de Maat-trant den ——— * 

de werld yets foets gevonden en gebruyckt, 1y và 

ten het onrechtveerdich; wy nemen het onfe. De — 

ken (hoop ick) ſullen dit verftaan , of wy (als we, dre: 

ten) haar op-en aan- nemen en verfchoonen. # er 

ven, hebben wat na by te komen, en de woorden 

van onfen fang verftaande, fullen fy Gode Er eere 

geven; of (gaan fy voort ) ons gelegentheyd van 

dulden, meedlijden met haar te hebben, en den — 

ve biddende haar te ſegenen, gelijck fy horen * 

verdriet het haar maar niet onfe by-cen-komften ten 

*5 eynde 
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VOOR.REDEN, 
eynde toe te beluyfteren, Dit fal al oke wraack fijn ; 
want als wy onder ’t beleyd van ons aller- fachtmoedigf Hooft , de fang-konft oeffenen , werden daar door one fe gemoederen verfachtet : en gelijck wy leeren moe- ten onfe herten gelijk onfe temmen onder een te men- 
glen, fo en moet'er oock geen bitterheyd over blij- 
ven, felf tegen onfen lafterende naaften. 

Sangers ‚ ick wenfche ul. de Harmonye van de Eeuwige Waarheyd , “t Heyl van de Salige Engelen en Zielen, t. w. Godt Al en % Schepfel Niet , dat gy 
die hier moogt leeren ‚ om fonder Eynde te fingen N en daar in u felven en alle E ygen eeuwiglijk te verliefen, 

U], Dienftw, tot die 
Saligheyd, 

Utrecht den 7. Juhi 
1676, 

J. van LODENSTEYN. 
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eAnagrammatifmus. 

JODOCUS A LODENSTEIN: 
Unde, literatum ordine tranſpoſito, refultat. 

* 

SOLIUS DEI DONO CANET. 

Dulce melos dulcis peto, quod promifit, amict; 

SOLIUS DONO nam CANET ille DEL 
SOLIUS CANET ille DEI peramabile DONO 

Carmen, Adulantem non ita dona placent. 

14 

CONDOLEAT DEUS SIONI. 
\ Uám nomen placidum tuum dat omen , | 

CJ ds CONDOLEAT DEUS SIONI! 

Cum threnos canis, & tuum recufas 

Ì Author terrigenis referre nomen, 

Subfcribe appofitum vet & diet, 

Sparfis literulis quod inde manat, 

\ Votum, CONDOLEAT DEUS SIONI, 

5 II 

DEOCUSTODE, NON ALIIS. 
Servamur CUSTODE DEO, qui cuncta gubernat s 

NON ALIIS, Sine eo nul vigilare juvat. 

In mutue @rAadsrPre fignum, 
dabam Eibergis, 18. Kal, 
Septemb. clo P C LXvr. 

W.SLUITER. 

Ld 
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UYT-SPANNINGEN, 

Van de 

HJODOCU SaLODENSTEIN: 

J at liefelijk geluid komt daar mijn’ ooren ſtreelen, 
fi Dat door een foete kracht mijn logge Geeften wekt, 

& En dat bekoorlijk dringt door al d'ondeilbre deelen 
Van mijne Ziel, die zy ten Heemel voert en trekt, 

My dunkt het ist gezangh van Scharen zaalige Engelen ; 

Gedaalt op Aardeneer, uitt Heilrijk H eemel-hof ;, 

Die op een wondre wijz’ hun fremmen + Zamen mengelen; 

Tot ffichting van den Menſch, en Godes hoog fte bof 

O neen ik mis, het zijn geheillgde wederboornen — 

| (ik oordeel na de liefd’ , zoofchijn niet gaat voort zijn; 

| Gadt kent de herten van Geveinfde en Uitverkoornen, 

| Bezonder in deeze Eeuw ‚ daar Welen wijkt voor Schijn.) 

pie hoor ikondereen, enby'er zelf, uitgalmen, 

Gedigte Liederen op maat en maat-Zezang; 

En ondermenat met wel gedigte Gode Pfalmen, 

Door Izr'els Digter op gezongen over bang. * | 

J 

en Ep 
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Het zijnde vruchten van d Heer LODENSTEINS & €M- 

haalings SE 

En zoete UiTSPANNINGEN 5 Ô Geeffig Tijdverdrijf ! 

O Beezig Leedig zijn, en (peelen gaans bepaaling | 

pat doet den Man aldienft in zijn Niet-doens bedrijf. 

pan als zijn Geeft vermoeit door 't Leerzaam overdenken 

van iet hoogwigtigs , dat God of Gods-Zaak betreft; 

Om’t zwakke, en’t moede brein niet al te zeer te krenkens 

Int ruſten vandat werk, hy een zoet Lied opheft. 

of als by af-geflooft door °t woelende bezoeken 
ran Chrifi Leeden in (ja buiten zelf) zijn wijk; 

(zoo die hem fmeeken of die hem des niet verzoeken) 

Dan ruſt by werkend in de Digt- Kunjt op Muſij k. 

zie daar het Ziel-bankket dat ons de Ledige uuren, 

van deeze waarde Man, verfshaft , vol lekkerny ; 

Mar van bet zap, bet merg,de kracht en fmaak zal duuren 

Tot inder Eeuwigheid, Gods Kind ren koom , fla by. 

Sta by ‚ en luiffer toe „ hoor hoe Gods Lie velingen; 

Hun Zielen, op’er ſtem geleunt , doen Hemelwaart 

Op vliegen vol van vreugd, en luft u mee te zingen, 

vervoeg u by haar in bunn H eemel-vreugde op Aard . 

Maar gy onbandig volk,» baldaadie’ weereld wigters. 

Met enkkel derselheid gevoegd en vet gemeſt, 

Loop tot de Werken van onkuiſſch en geile Digters 3 

Raak, aan dit Hellge niet , mar vlied dat, tis ut beft. 

want zoo’t geviel dat 3 gehoor maar quaamt te leenen, 

Na dit zoet Ziel. vermaak» en Digt-werk» och, gy wierd 

Onfeilbaarlijk verrukt: uw Geeft vloog ligt daar beenen; 

Door heel een ander Geeft gedreeven,en beftiert, 
Maar 
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be A 

… 

Maar yd le Werreldlingh wat zont u kunnen fchaden 
Dat eenseen ander zwier en vligt uw Geefk nam? Och! 
'kHerroep mijn zeggen; neen, kwil uiwat beters raden, 
Verwerpdeez Lied'ren niet: maar leest en zingt-ze toch. 

'k.zegh,leeft en zingt-ze togh met aandacht en opmerckiug; 
t Zal wonder zijn zoo niet uw Ziel word aangeraakt , 
En lieffelúk geffreelt, door een verborge werking; 
En proeft een Zoeter zoet als zy ooit heeft gefmaakt, 

; — en 
Die ſmaak zal u vrymeer behagen en gevallen, 
Alst fchijn-Zoet dat men in-de wulpfche Digt-kunft proeft: 
Dat vuil en vuns gedigt falu uit d' banden vallen, 
Als iet af-keerigs, dat de Ziel ter dood bedroeft. 

Dank, heb, Godzaalge Man die in deez naare tijden, 
En fchuymder Eeuwen , ach! ja zonde en gruw'len vol, 
Ons leert gematigt zijn, en ons in God verblijden; 
Terwijl den Weereldlingh vaaft zinneloos en dol. 

dh IN 

En zoek het naar gewroeg , zijns nood Gewis te ſtillen, 
Metdert'le Zangen, in t Gezelfchap , by de wijn: 
Wy wraken dat vermaak Heer LoDENSTEIN, en willen 

Dat uwe UiTSPANNINGEN ook Zullen d onge zijn. 

A. GODART, 
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MORGENSLICHT 
O E T E 

JESUS onfen MORGEN-SON, 
datis / 

Aandacht op 2. Sam. 23: verf. be 
Kan oock gefongen werdenals P{ 117. 

tent: Brande Mufquettier , of Compeer ik weer, &e. 

Nt voert del E posgenftond 

sE Is 
Hem leckernpen in Den mondt ? 

—— zE tf — —— — 

| Die fonder luft tot — * 

En — 
— — — — 

| En fonder fora voor alti Dat weer / 

ERE Sr 
— — — 

Heeft altijd aller ze up, 

— nt — 

— — — 

NDE, Vie 
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UYTSPANNINGEN, 
II. 

Eenacht bedeckten hem gewis 
| De blerchen ban de dupſternis / 
| En braken fijn bermoepthend aff : 
| Deijl de Heylig' Eeuwmigherd 

J De vleug len van voorſtenighepd 
| ( Fn’ ſchut det miekes” om hem gaff. 

| 
Sijnieden door fijn arbepd moed 

( Bien bp gewillig ſorgloos doet ) 
De nacht / deruſt / de flaap berquickt; 
Dewijl geen drꝛoom ban Ceſſel· ſcha / 
Of breef boor grooter ongena 
jn dunne flaap * of berſchrickt. 

J Bp vꝛeeeſt niet dat hemt ampt met (mert 
J Ontkuppt / of onderkropen Werdt / 
J Die’t ampt niet / maar vien’t ampt behoeft⸗ 

Hy veeſt niet dat fijn naam Of eer 
Dooꝛ klappers wert ontrooft/ Dien meer 
Metfmaad' lek / Dan N ſmaad bedzoeft. 

Bp veeſt nog ſchritkt voor Robery / 
Dooꝛ liften nog bedriegery / 
Nog boor een Dubbel-dtepen treck 
Pan Glierigaarts/ en Woeckeraars; 
fog boog fijn handel bol gebaarsg : 
Dien Schaten Gout * 7 dan dreck. 

Ontwakend’ eer de Sonne rjyſft 
( ant hem nog fpootk nog dupffter pft ) 
Fepck-halft hp na deg weereids Dog ; 
Mat hem ín’t onbedwelmt aeficht 

tet is —— do De Licht / 
jjſend licht fijn Bert om Hoog. | 

———— — I. RUST. 
VII. Soa 

— ñ— — —— — ⸗ * 
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LL Daaec, 

VII. 
So breeckt dooz al mijn dupfternig / 

( Baar in ick 's Hemels gunfte mis / 
Gn af-waal van des Lebens Beon) 
Dooꝛ al mijn herfenlofe rêen / 
So breecht door al mjwdwaashepd heen 
Mijn Jefus, Denckt bp — * Son. 

Mijn Jeſus alg de Son ontdecht 
Ber buple dat mijn hert bebletkt ; 
En doermp fien deg Hemels gunft: 
En dat mijn wijshepd/ dwaashepd wis / 
En ’t geen mp dwaas ſcheen wijshepd (8 s 
Ja toont mp al mijns KS hunft. 

Die Mergen⸗Son te fchoonet fchijnt / 
Om bat op fijne komſt berdwijnt 
De ſlogge ſſaap / de loſſe drdom: 
Mijn Jefus met fijn opgang beeeckt 
Den flupmer daar de ziel in ſteeckt / 
En wetkt haar leden laff en loom. 

X. 
de flapend’ ongeboelijckhepd / 

Met ceed’toog dromend onbefchend / 
Weert Jefus met fijn Sonnefchijn ; 
En toont ons dat ais s werelds ſchoon / 
Dan luſt / macht / pracht/ ja Konings Broen 
Schouwſpelen flegs ban — fijn. 

Hp fiet fn ’t licht ten mo2genftond 
Her BHeerlijch dat hy nergens bond / 
Het Bog bes werelds open gaan : 
En bat in Jefu bol gena 
Een fchoonepd ſonder Wederga / 
Waar luft / en vuft / geruſt op ffaan / 

A 2 
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hase — Ve dte TE dje nende 

4 UYTSPANNINGEN. 
XII. 

Een Schepper Ban al’t Heere. ch / 
den Coning ban Ber Eng'ten rck / 
Hotlfefd ey nedaichepd / een Meních? 
Het lichaam ban all't hooge fchaon / 
Pan Periefterg- Ephhod/ Konings-Aroon; 
Des weerelds eentch Bep! / 3 ED: 

[IL 
St welkom liefljck Morgen · licht 

(Sept hp) fn’t nieuw ontwaackt geſigt: 
Soo ſte itk (als de ſchaad'wen blt’en ) 
Mijn Heer met nieuwe krachten ban 
*Derfchapen oog / dat altijd kan 
In Jefu meuwe fchoonbepd ften. 

In. RUST. 
XTV. 

Daar ſteeckt dien Held, den Bruydegom, 
Sijn hoofd ten beb up: ! wellekom! 
Troep al wat fichh op aarden houdt ; 
en nuchtren menſch hem danckbaar groet / 
Het telgje recht hem m'tgemoet / 
t Gevogelt fchettert dooz het —— 

XV. | 
Soo fupechten'tal/ Doe't Hemelfch Lam 

Pant Hepl'ge bat / ter Weereldt quam / 
Dien opaanah upr der Hoogte ſeech; 
Den Hemel ſcheurde / en't Hepligh Hoff 
Sona's Hemels wijg-en Goed· hepes loff / 
En dD° aard’ ín bzeugd ten —* ſteegh. 

t Geſicht ban giſt'ren abond laat 
Stond treurich; daar de Dageraad 
Han alles blijder aanften toont : 
Men dauw-dzop alinftect aan het gras/ 
Het groen ftaat groener lies eb wag / 

et mozaen-fchoon het alles fchoont. d Het moegen-fchoon h Ev'It, ambu 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
17/4 J 20 



KD Tet 

XVIL. 
Fijn fehoonen Jefus geeft het al’ 

da: fehoon en on-fthoon/ is cen bals 
Ons Banz-fpoed maacht he tot een blije 
Ban's Hemels gunft / ons eenich goed; 
Ons on-spoed maatkt hp enchel fpoed ; 
Self fehoon/ De Schoonheyd Wefentijcht. 

XVIII. 
Mes weerelds lieht en licht fijn licht 

Nauw boben onfen bum / of’ ſwicht / 
ein hooten Wat berflindend was : 
Dus mat miyn ztel verbaaclijck fchijnt / 
Op lefus held'ze komſt becdtwijnt / 
En blyckt maar tandeloos gebas. 

XIX, 
Het dreygen fcheen mp ſchrickelÿek / 

Me weerld / en ’% vleeſch aan-tockelijch / 
Pewi! ick in het Dupfier lach : | 
Maar by Dit lieht is aldat deert / 
Of foet is / niet een bone Weerd / 
Bp dat ich in mijn Jefu fach. 

> d 
Mat Vſend Wicht is enchelfoer ; 

met fellen ffcaal/ noch heten gloed 
En deert her / alg De IPiddaah- Sons 
Waar is Dat enthiel beeuchde geeft / 
Mat niet een pijnlich’ angel heeft 
Dan al bat opt Het herte Won 4 XI 

X 
Maar Jefus maackt het Beerelijck / 

Ons Hoo en doo? genoechelijch / 
NIS D' eeuwige Fechtbeerdighepd 
(Hoewel boog fonden opgercupt ) 
oor Hem berfoend / haar weder-fteupt 
Dan wzaach/ niet ober ong en ſpreydt. 

Ì 
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UVTSPANNINGEN. 
XX. 

aat hoedt u dan met Draf en ffautk 
(Die wil) op aard’ ua Leben lanck / 

En fpot met mijn hoop (fegthp) Dar. 
Pal ick / deeg moet mp wederftaan ; 
En moer 58 in abe gaan; 
Mj us fg een licht om mp. mijjn jeſus is ce p HIE RUST 

XXIII 
mijn Ziel, waackt op / Dit Licht an (let 

Ben meufch met flapend’ oogen niet. 

De weerelfth- Wife menſche ronckt 
In ſoere dꝛomen! dies ontwoaackt! 
Paacktop ! deeg morgenſtond genaatkt / 
En fiet hoe &° fn vereni prontkt. 

V. 
Mie Son fg fn ”t gemack ban Luft / 

zin t nutten bar des Vleeſches luft / 

an t ſagte bedde niet te (Jen. 
pel op Die nog fn weelde wepdt } 
Mant fiet! Des Heeren Heerlijckheyd 

In grooter luft fig aan komt bie'en. 
V. 

Werpt af bat warme deckſel / daar 
Gp meed omringt laagt / in 't gebaar 

Pan wat u naar het herte mitkt ; 
Doet kleed’cen en doet waap'nen aan / 

Ge fuitna't Ayſend licht toe gaan: 

Heb. 
13 12: 

\‚ 23. 

En blieden al wat sg —* verſchrickt. 
VI. 

Beſt ſietmen / buyten Stads-geruat / 

Het Moꝛrgen· rood fn d'open lugt. 
@ng Beer leed buyten meeſt ſyn pyn;: 
Beleefthepd ſtapt / eneer/ berbp / 

Want bupten Stad / ín ſprotternp 
Moet Jefus ſmaad gedragen fijn. En 
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Dax t. 

XXVII. 
Maar bupten wandelt niet onwis/ 

Maar fet’t op Wat ín Jefus ſis 
Met aandacht / en op poer faack 3 
t Bedrog is tn het los gemeen / 
Bet wefen fteecht ín eeu hoog een / 
In d'aandacht leben en vermaack. 

XXVII. 
Ong’ epgen hert en luften Doet ; 

Ons’ epgen mond en maag ons boedt s 
Ons' epgen bloed fn d' aderg woelt, 
Ons’ epgen boeten ftaan en gaan ; 
Ons’ epgen herfenen berftaan ; 
Ons' epgenlong ons herte koelt. 

XXIX. 
Mijn ziel, ’t geloobtge geſicht / 

Alleen upt Eygen hert/ dit licht 
Wechtfiet/ en epgen-maken kan: 
Elck leeft van fijn geloov : Bet licht 
Wat ons ín and’rer boozbeeld ſticht 
Daar leertmen maar / enleeftmen/ bart. 

XXX. 
Nu die Son opgaat jupoh tekt bip 

Enfeganog; weerld berblijd u bar 
Fauw Hepl / en befpott het mijn’ : 
Dit Bepl mp op-helpt/ alg ick ball / 
En / fit ick in her dupfter/ fal 
Dit licht mijn licht hoog eeuwig fijn. 

Sprokkel- 
maand 
1665, 
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$ UYTSPANNINGEN. 

De ALGENOEGSAAMHEYD 

of 
Aandacht op Pf. 73: 25-en Luc. 10:42. 

Stem : Silvefter in 8 Morgenſtondt. 

HS — * sE st 
De hijgt mijn ziel am-echtial moed / ban t 
Dooꝛ al Des Hemels heerlück goed / Doo 

Etn — — — —— — 

— if Sie EE: Pest EER 
eind · en vrut ht-loog fochen / 
Ù Waard enal haar hoeken / 

En Ss EEE — 
beſwückend hert Ten vaſten ſunl ſoud pn rd 

ette 

Ad t Goed dat mijn 

— mn 
— * — — beg 

Pa teel dat / als het al genomen werd Es jn ziel 

— am: — * — 

ete idd 
nog kan genoegen ; ® Deel mijn n Deel) ® Dee mijn 

— erst dele sma ie eere nrden — > à 

EEE Ent F 
Deel/ waar ſi dis gp ati —* och h/ en dra mp 

miet — — foabt pet re 

Defchepfels hadden piefocliick 
En quamen ’t haar mp aanbr'en / Dot 
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Images reproduc sche of Koninklijke Bibliothe sk, Den Haag. 
174} 20 



Ke Dm 

Doch 't Was maar diefgelick / en flick / 

En ftof/ hoe fchoon fn ’t aanfien. 

Weel vafenden dachten mp een rots / 
Cot s' indien nood begaven ; 

Op Beerfchapppen was ick moedigh trots / 
Moe Beerfchers fijn maar Slaven / * 
En waarlĳjtk niet / dan breuchlig riet / de Schepters au, 

Een bzofe gunſt / een ai ‚mp hief / en er 5 

Wat lachten mp de Eijchdom toe } 
Pp dacht / vaar foud’ ich cuften ; 
erft maachte mp het foechen moe / 

En ftuptte ſchier mijn luften ; 
Al langhgeſocht / en hreegh te k niet 

Baar toe mijn ernft befteed was; 

En alaechregern / was het doe Wel pet / 

gaar in mijn ziel te bzeed Was 3 
Hard was maaraacd/ en niet meer waard / en eer 

ich’: wiſt ⸗ 

Dloog d'aarde Geen / en liet m alleen / Den na· xoen 

waar ! waar m y 

E {9 niet dan ench’ie dullichepd 

De luft fijn deel tenoemen : 

Die troont met fehijn ban foetichhepd/ 

naar loont met eeuwigh doemen. 

De Schoontepd ig een ſteflyck glas / 
5’ onr-beeecht ong fn ’t genieten. 

Seſonde ſterckt' een weelderig gewas / 
Wat kanong eer ontfchteren ! 
Wat Glincht Haaft finckt / wat gaat haaft hintkt / 

wat fmaackt haaft ſtinckt: 

Ent Blve vzp; mijn lichaam ſterft / en ziel Get al 

ontſinckt. | 
V. 

NX , uw ziel om Aſaph! ſeght my Wat — — 
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to UYTSPANNINGEN, 
ond’ alg uw Beel becnoegen 3 
Maria! Waru foo bebiel / 
Dat gr u ſteeds woud boegen 
Nan Jeſus boeten / en geheel 
Dat een alleen wouw leeren 3 
Dat is ons Deel / ong fegencijche Weel / 
Dat nfemand ong kan weeren. 
tT onepnotg onbegrepen doed / dat eenta’ Al / 
Dat / katter hincht / en finckt / ew flimcht/ ong eeuwig 

trooſten fal. ei: 

Ons God ons Goedis , die al 't goed 
Dan dD'aarden ín fijn macht heeft ; 
Die / Wat hp wil / ong geefr/ en doet 
Dat / wat Bp geeft/ fijn kracht geeft; 
Het wepnig bat Hp geeft is heel / 
Diet bergenoegen meed bzengt ; 
Weet pemand rijchker Deele dan het Heel 
Dat aller luften bzeed beengt 3 
“ga 9’ ongefchapen bolhept geeft fig felf in 't foet 
Dan ’t fchepfel / welker lieflückhend Bp epnd toog 

| vijfen doet, 
VIL 

Ons God ons Goed is: als de fchijn 
Pan alte Boedicheden 
Op aarden ong ontgaan fal fijn ; 
Pp ís onsruft/ ons bede: 
p Wetend / om aller Bzienden ſchut 
emachlijck te berlaten : 
Ong Booghepb ons onwantkelbare Stut/ 
Herr boven Uroon en Staten : 
Ons * / daar nog moordenaar / nog dief Hog 

Doo. — nog bp karnen kan/en roven onst genot, 

Ons God ons Goedis, en De tuft / 
Die fchepflen ons aanboden: | Ong 
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FDA RTS 

Ons God ons luft is / en het luft 

Ons d'aardiche luft te dooden: 

Ong Jeſus is ons ſchoon genoeg ; 

Dd! Schoonhepo! G Doimaachthepd t 

By foo een Schoon / dat alles oberwoeg / 

gg alle fchoou zlAtg-maackthepd. 

Hy ſelb / hp ſelb / Bpel, Hp felu is al het goed 

Adat opt ong ſiel begeren — A of ong bernoegen Doet. 

Spot nfet/ díe dit Meel niet en ſiet 

ziet domme lichaams finnen ; 

zien ftet/ men hoort / men voelt het niet / 

Men ftet het maar ban biunen : 

Steecht eeng ’t oog dat uergert upt / 

DSit's ſiatbaar booz De blinden ; 

mie vaarde dooff ſyn / hozen hee gelupd ; 

Die't al verlteſen / vinden J 

Pit Hepl / beer boven alte Hepl aanſteneljck / 

Onfteneljk nogtans / en ** tgeloob maar Brigeljk. 

O! hoftelckt geloov lt Dat in 
Dit pand ong geeft genoegen: 

Haat bep de Wereld Lachen In 

De luſt / die na fal weoegen. 

Wy ſingen onbehommert heen 

In t wanckelloos vertrouwen / 

En vzeefen booz geen —* * geween 

fe op cen Kots ſteen bouwen. 

ol Rots! O Kuſt! doet hert / en luſt en hand 

en mond / | 

Dien op verſadigt / u ten Dienst ffaan / eeuwig in't 

verbond. 

20. Herfſt- 
maand. 

* SVME- 
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12 UYTSPANNINGEN. 

SYMEONS LOF.SANGH; 

Uytgebreydet. 
Op de wijs van Ba rte 

—— — — 

ad laat t gp: 7 Hw knecht ín — naan — 

—— — — 
“Da ‘eg pn — het ſterffe Hehe Weefch/ Den weg 
— —⸗ EEE Er me Et — — 
— al * ftevffelijcke vleeſch/ Die al mijn heelt Be, 

EEE —— EES. — — 
gn traden : EL En Deef” — en deeß 

ett 
— fat / — ijs Beef” aarde / Ick ben hd 
Ee * en Ss zi — 

aarde / : en Deef” moepte fat, 
DE 

0 ga ick dan 
gra t woort aan mp geſthiet / 
Bant ick uw falinhend nu heb gefien: 
nf erde ab 

AHeyp! / ſoo heyligh / foofaligh/ foo He 
Dat ſigh verwondert al het emelfef ĳ ers * 
Dat ſigh berwondert Ec, 

— open n Books „Copy ight © 2011 Pr oQuve 
gere [Te ad yen esy of Koninklijke Bibl: * Haag. 



Deet: 83 
III. 

Godt ſelf vertoont 
Sich ín ’t verachte bleeſch / 
gen Decht fin heerlfchhepd met foo een woltu: 

En deckt EC. 
Sm heerlockhend / en leven / te geben 
Jan alle Bolcken / Haar de Sonne ryſt 
Han alle EC. * 

Nu ſtaat den bergh Mich. 

ed hepligh heerlyck hups / 41. 

Hw Spon ſchoon / op aller bergen top ; 

Hw Soon tt. 

En opgeftehen Bantere om hooge / 

Daar al ’t Benaude henen vloepen ſal. 

Maaral ’t benaude Et. 

an ’t Hepdendom 
Een licht bal brolyckhepd / 

| 

En vat haar lepde door Deef"Doodg-ballep : 

En dat haar EC. 

fan uw verkozen Iſrael een lupſter 

Pol Heeriuckheden. Hallelu· jah· 

Dol EC. 

1. Loumaand 
1666. 

AAN. 
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14 UYTSPANNINGEN, 
AA MBA OC pl J 

Op Hoogl. 4: 2, 3, 4- 
Te fingen als : Dovene vay J 

A te 
Ch ! herte bol benauwthepd ! Dat's lez | 

ENNE | mm nn — — 

ve ſterbem! Dat lend ſterven! Wats levond | 

— — EE I= — EEn | 

“febend ſterven IDjns herten —— De Die 't 

—— dekt ESSE 
Bert ten geond fag/ HRúns iebens — Heeft mp 

EEE 1[ [ 
begeben : Dat heerljck Aanſicht / Een Son bp ’t | 

EO: # 

En 
Maanlicht / Dus heen ! dus heen te gaan! Dus 

es 
heen ! dus heen tegaan? Dus heen ! Dus heen te 

Ek — — 
gaan? Dat 's lebend le ben. 

Ick was wat aan her ſlunm cen / d 

| O! diere 

Early Euro open n Books, Co opyr right S 2011 ProQuest L 
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II DEEL. 

1 diere flaap-fugt ! 
O1 diere flaap-fugt ! 

Di diere / Diere flaap-fugt ! 

Hyklopt' / en riep nog: 
Ick hoogd’ / en fliep NOg; 

Sijn woorden fChenen 

Door dampen henen / 

Dooꝛ damp ban luſten 

En ſorg⸗ loos cuften. 

Bp trock fijn hand te rug / 
Bp trock fn hand te rug / 

Hy troch fijn hand te rug / 

Ol dierb're —— 

O! arger Nuſt dan onruſt! 
Gemach te dierbaar! 
g5emack te dierbaar! 

Semack / gemack te Dierbaar : 

5 In dons gefegen 
TJag ick / als regen 
En dauw Hem deckten / 

En hp mp weckte. 

Een wepntg reckens 

(acht ich ) en ſtreckens. 

Enlaas! Mptrock te LUG / 

gp troch fijn hand te ERG / 

— Wp trock fijn hand te rug / 

g5emack te dierbaar } 

Ach! 's vleeſchs bedriegerpen / 

Ach! toverpen! 
Ach! toverpen! | 

ch! 's werelds toberpen ? 

Gy hebt met logert 
mijn zfel bed2ogen : 

jtk gp woont ong Daeedlh/ piere 
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UYTSPANNINGEN, 
| Maar loont ons wzeedelijch : 
| Dooꝛ wat geboeleng / 
| En pdel woeleng 

Is nu mijn Leben heen ! 
Is nu mijn LTeven heen ! 
As nu mijn Weben heen ! 
Ach! tobererpen ! 

V 
Hooꝛt noch een moozd mijn Weven ! 
Fijn Hepl t en blucht niet ! j 
Mijn Herl! en blucht niet ! 
En blucht / mijn Hepl ten vlucht niet! 
Bat ap mp cadet 
Heb teck berfmadet 
Tis waar ; maar draag het | 
Au / en beklaaak het: 
Ep / fiet mijn oogen 
Mie 't hert utoogen: | 
Epheer! ep! heer weerom | 4} 
Ep heer! ep heer Weerom ! 
Ep heer | ep heer Weerom ! 
Min Hepl! en blucht niet. 

VI 
Tat geeb ichu mijn Bepland 
Tot ong bebzeed’ging 4 
Tot ong bebreed'ging? 
Tot ons / tot ons bebꝛeed ging? 2 
Is uw bergrammen 
Het dupfend rammen / 
Met olp-firomen 
Nel inte tomen ? 
Ha met mijn leven 4 
Fch Wwoud’t u geben. 
Hw epgen Dierbaar bloed 
Hw epgen Ec. | 
Is mijnberfoening. % 
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ven DD EEE, 

VII. 
K Beſbock ban lange wachten ! 
En kanntet tanger / 
En han ntet langer / 
En kan / en han ntet langer 
3Rijn oogen wijchen / 
Mön leen beſwücken / 
Mön boeten moe-gaan / 
Miyn heel Wil toe gaan; 
En't werd noch banger ! 
K En kan niet langer! 
Ap mp! daar ſÿgh ichkheen! 
Ap mp! daar etc: 
u En han niet langer. 

VIII 
Ichhooꝛuwel mijn Leben / 
Maar fie Uumet: baar ? 
Maar fie unfet : Waar? 
maar fieuntet: waar ft ard 
De dunſterheden 
Dan luft / en reden 
Die heerlijch fchijnen / 
Moen u verdwynen / 
En mp alteen ftaan ! 
{Dat moet fch heen-gaan 2 
Ep! bat mijn hand eens aan / 
Ep! bat mijnett. 
mijn Hepl waar ft ap ‚5 

Hoort / Zpong diere hind'zen / 
Betupgenſweer u / 
tBetupg en ſweer u / 
K Betupg / h bertupg en fuer U 
Maat mijn beminde 
Sich banu binden ? 
Ep! ſegh / ep fegh a 
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UYTSPANNINGEN. 
Mat ick her legh ban 
ijn min fn pine / 
En haft berdwijne ; | 
hen kranch / Kben krank ban liefd'! 
B Ben kranch / ’k ben etc, 
Betungt en fweert dat. 

X. 
Moet teh Hem dan noch derben? 
Ach! pynück derben! 
Ach! pinlich derven! 
Ach! ach! ach pijntijeck derbven / 
oo bíndt mijn herte / 
Bermaack fn fmerte / 
In traan genuchten : 
En fal met fuchten 
Soo langh fch leve / 
echt aan Bem kleden s 
Enſſterbck / flecb fch Dan / 
Enfterbtich/ ſterb ich dan / 
„500 ſterbick / ſterb fclt han 
Een Hemelfch vale: 7 

moch weet fck raad ten leben : 
dich fal fn ’t pepnfen / 
Ick fal fn ’t pepnfen / 
(@ hrachtich krachttch peynſen! 
Dol Hemel· vꝛeuchden) 
Om al fijn deuchden / 
«En fchoontecheden 
Mün ztel befteeden ; 
En/ wilt mp lucken / 
Die fn mp deuckhen : | 
Sulck pepnfen ts mijn Hepl / | 
Sulck pepnfen is mijn Hepl / | "| 
Sulck pepnfen is mijn Bepl 3 
O hrachtteh gepnfen | 

Maar 

EE dgn eee Te ——— : 
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IL DeEEtr. 

VIT. 
spaar magtelooſe Ziele / 
Pacht op Len Hemel / 
dacht op den Hemel / 
Wacht ep wacht op den Hemel / 
ot Die fijn ffralen | 
In u doet balen / 
En dooz fijn lupſter / 
Hw hert ont-Dupfter ; 
En doo2 uaa’ dencke / 
Sijn beeld u ſchencke. 

Hat beeld; Hat Hemels beeld / 
Waar Ged ons heer meed ſteelt / 
En fich u mede- Deelt. 
Sal u aenoeg fijn. 

à. Herflt-maand 1664. 
— — — — — 

t Gebedt des AE EREN, 

Of Mat. 6: vf. 9, 10,11,12,1 3. uytgebreydet 

Op den trant: 

Uyt mijnes herten gronde, &C. 

ke 

tt HE — — — 

on an bg on oe oe Ì — — — — — — — — — — 

Ns Wader die De hoogte Der Heme— 

HU magt in diept” en deoogte Ter hulp — 

se tn 

—— Hia hindren hooet / die nu / UAL, 
B2 Haar 
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men EE 
haat Niet befeffen ; eg pr ede Dader!) hef: 

EE —— — It: bz: 5: En in — — 

fen spaar herten wilt tor u, 

UYTSPANNINGEN. 

zj dd 
— — — — — 

TI, 

O Beerlijch! Heplich Weſen! 
Alleen Alweerdich Weer 
En aller menſchen beeſe / 
En alter fchheps’len eer } 
Ons hert/ ons tong / ong pac’ en 
Wilt leeren / tepden/ ntennen / 
Dar tap uw Hooghend hennen / 
En anderen Doen Paes 

® Magtich / Eeutwtci eningh! 
Die nu goed-dadtalijch 
Den menfchmaacht tot uw wooningh / 
An ’t nieu genaden-rijch : 
Dat / Coningh / ong ua Weer / 
Datong uw Geeft gelepde ; 
Aw Kijck al om berbzepde / 
en Sarang werp ter neer, 

EV: 
on. -Wrakelüche Wijsheyt! 
Vol goedicheden/ dte 
Ons dwaſe bille wijs lept : 
Aw wilt’ alleen gefchie’. 
Hm Will’ ín tegenfpoet | 

eert ong geduldieh dragen / 
En peijfen wia behagen / 
Mat Ward of Hemel voet. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



J. DEEL; 

_@wader/ en Behoeder 
Pan wat op aatde leeft 3 
Ghy geef: het bee fijn boeder / 
Ons fpijg en kleding geeft 
ups , Detenden/ vuft/ en Deed / 
Geſonthepdt / ſpoed'ge wegen / 
En ober al uw ſegen 
En bergenoeging meed. 

VII 

Barmhertig en lanckmoedig 
O Waer / 19 u naam ; 
Om Eheifti ljden bloedig 
Neem al ong ſchulden t° faam / 
Pergeefts' ong goebratijch/ 

Mie; nau Wil / bergeben 
Wat menfchen ons miſdreben / 
Ut baas ’t boof badge. 

V 
Ach Haver / Maeber/ Borge / 
Die fonder flupmer waatkt / 
In ſwackheyd boor ong ſorgen 
Wilt / als ber Boanb naachts 
Heert ong fyn pogen fien / 
dot wat onthepttcheben 
Mp nobtat fielen leden / 
En al fyn ſtricken Eek 

Want / Wader / op waatachtigh 
Ong Eontnafipt en Heer / 
Die / aller Dingen machtigh / 
Ons hulp richt tot uw eer. 
Alg ap dan Goedig fit / 
En Nagtig foo een hoog werck / 
En fg weer u oogmerch 2 
Beer foo geloben kop’. 

a5 3 
⸗ 
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25° UYTSPANNINGEN. 
GEBED des HEEREN, of 

UYTBREYDINGE 

van Luc. 11:23 4. 

Stem: Rofemont waar gy vliedt. ° 

EL 
Emeſſch Heer! Die t geaard / Dan Den F— 

titie me — — — — — — — — — — — 

ener, rak — — — — 

— en vand aard 7 Dagna hebt gemaackt / onder- 

En ien ee Eese 
| Bee en Doet ; maar a ieèn ons als ui kind zen 

EERS A EZ 
— 

— Gnſe Wader ! Toot! cin hooet onsnu! 

testte 
(En kor betrouwen’t U) Bemeljch Dader hoon? 

—— 
—— — ——— — Rund ri — 

trecht ons hert ten Hemel / Peer / En F uw hulpe 

tss —— ee — — 
— ⏑ — ni 

tot ons Neer. 

TI 

Hepyligh Godt? dien de ſchaar 
Aller Endlen / ober-klaar / 
plee en nmen fiet / in hee heerlück Wieht / 
Dan mer oberdeckten aangeſieht: 
oon u / toonu ons in t genaden · licht / 
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J. DEEL 23 

uiten ín ons plicht 

Blagen met Den cep/ Heylich! Beplich! Heplich Heert 
@n geben Aalleen alle eer. | 

Magtich Heer dien wat leeft 
Onderdantch bupgt en Heeft: 

Siet ong heeten Bier neemtſe willfch aan 

nt genaden ryck / uw onderdaan. 

Yee! olkoninghteen! (Swijgt mijn tochten ſtil!) 

Heerſcht over uſt / ober Wil: 

geent o Konnghleeb! neemt De Hepd'nen totu erf/ 

En Batang Bupfter rijk pek 

Wüÿſe Godt! uw wilgoed 

Buͤlck maar gefchteden moet. 

Sallah is het ong, Bat wp ovfen Will 
Supgen onder d' Aw / en ſwygen ſtill. 

Inden Hemel (Beer) boert uw Wijs Beſſupt 

En hier op aarden / upt. 8 

Self in tegenheyd / fg tong dat uw Wüshepd LOS 

Ee loven met vaa Eng'len eN 

Aithke odt! Mader! biet 
Alles hebt in uw gebieh, 
Arme kinderen / in haar wiſſe nood 

Komen bp uw Röückdomſom haar brood. 

Sorge ap boorong! geeb’ ong ſphs en Bleed / 

Hupſingh / gefonthepd/ breed: 

Sorge gp boor ons! al ons werck beklijven doe / 
En geeft uw gunſt / en — rag 

Goedigh Heer ! Die het leet 
Amiſdaan / vergeeft / Berget. | 

Schaamroot komen wy / als uw goedighendt 

Stralen geeft op ons inge ded 
Den Bemet Hie @m ons Jeſus wil/ Die * — 
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44 * UYTSPANNINGEN. 
Dencht onfe ſchulden niet / 
Om dus Jeſuwil: alg wp oock om fijnen ’t * / 
( isdat ons pmand ) fl ven ti. 

VIIL 
Aakend' Oog! Son en Schilt / 
Die ong Hoeben hond / en wilt. 
ster nw fwache dupf / fiet het loog geweld 
War ſich tegen ons uw kind'zen ftelt : 
Haed ons Door ben bal, bal in’tfonden net / 
Die ons H beeld beamer: î 
Beeld aus Hemeilſcherb; Sterchtong hert maar 

dooz geloof / 
En tis boog al 't bekoren Doof. 

— — — mn 

ZACHARIAS LOF-S ANG; 

Luc.1: 68. tot verf. 79. ingef?, 

Als: Komtverwondertu, &c. 

J. 

3 
L ei dn SE — 

Doft den Heer oP € — — den Beer 

| — tn Et 

Gp dora mel Die fijn Volck met heyl berfchij= 

| ties ZES 
ge emt, in hopeloofen ſtaat: Davids huis in tras 

| | van 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
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Ele DRA Ee 
< shire send — — 

er „fl | ee pnt sen __ — mn — 

—— pm — — — — — — — — — 

— — — 

van Leert getee ai, / Was 5 twereioos : s Dit * 

— — — — 
— — 

— — — — — — — — — — ——⸗ ee 

— — 
— — — 

ge 

—— 

mn nn — 

— — — — —— — 
— — * ne 

bet pooanen fameden/ / maakt (u Pand — 

EEE EES 
pa De reden / En geheven Aller ep gen. twi: 

maan canne —— — PE ns ed nnen i 

felloos. 
TT. 

Komt ong redden upt de Blau en 
Pan dte ons tneew gen haat 
Onderdzuchen en benauwen : 
Om aan ons De liefde Daad 
Onſer Dad'ren te boltrechen / 
Denckend' aan fn Bepl-herbond; 
dm fijn eeden te bermechen / 
Die fijn onfeplbate mand 
Om tegeben / Abzams neben 
ad geſwozen / tot hp ’t fond, 

111 
Harden band van flaberupe 
Kneep het hect / en Ave en) laf 
In Gods dient: tor defe ty'e 
terpen beep en banden af ; 
Om una defen/ all’ ons vagen / 
Hert en handen eben bep / 
Man den Memel op te dragen / 
Sonder Breeg / of flabernp ; 
Soo oprechtich / En foo plechtich / 
Dat het hoog hem tpi ſp. 
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UYTSPANNINGEN. 
IV. 

Sodontje / liebe teert jongen ! 
k Ste noch Godes dierbaar volck 
Feeel-Dich om u ged2ongen / 
Als des Aloer-hoogften tolck , 
Die ſich hooz ben Hepland heenen 
lijdt / en Hem ben wegh berepdt / 
ot verſoeningh ban Die Weenen / 
Entot Heyl'ge Dienſtbaarhepd: 
Om foo 's Heeren / / WDolch re leeren / 
Heuntg han hun faltghepd. 

V 
Dit fs’t innerlijch bewegen 
Dan des Beeren Goevichepd ; 
itis: Ticht / de Son/ de Segen 
Dan der hoogten uergefpzept 
Ober d' aarde ; Dat fal ſchinen / 
Enberqufchen/ Die vu mat 
In doodts dupftentffe quhnen / 
Der vervareniſſen fat : 
En ons boeten // Doen ontmoeten / 
tGeuwigh ſaligh WDzede-padt. 

LOF-SANGH 

Vande Heylige Maget Godts Moeder 3 

Luc. 2: verf. 46. tot vſ. 55. ingefl.! 

Stem: Schoonfte Nympho; @c. 

À 
\ | hEei 
Ee —— 

Adlick hert maackt groot den Heer / gt | kt 

— bgn nd enden —— 

ge toen edn de Me a ⸗ 

— band — 
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J. EE Le 27 

— Kee gn zak 

ed en ee En Es —— == 
Ee 2 — EES — 2* 

ina Ten. Z 

a en — en en 

— Beel berijeng: / EE bft De : Deugd, Dan 1 min 

ni msn 
nn vn 

— 

— — — 
— — 

a 
— —— — — — = 

Ende * 

— pan 
— 

— N — —N — — 
J 

— 

—— 

God, r m in Er mi nt Heplant. 

Arm / veracht / verſchopt / berſmaadt / 

Was mijn flaat; 

Op mp fagh hp door DE wolchen : 

Saat / en heerden foo Mijn druck 

cn geluck / 

mat verbaaſt ſtaan ges sd volcken. 

Groote / grodte Dingen heeft 

Hy / die leeft / 

Aan mparme Maagdt beweſen. 

Tat ntet mp / maar hem Den voert 

Heyligh noem: 

Eeuwig fp fjn Naam On 

Ach! wat is fijn — — 

gien fn noodt 
reu / en eeuw na dees fal prijfen. 

Want hp dien nu / Die hem vreeſt 
In den Geeft / 

Sonder aanfien OREN 

eel fn ’s Hemels wonderd an / 

Die gedaan 
Dijn / Dao? fijn almachtige armen: 

Maar geringh is al vat ſterck 

Is / bp twerck 

Pan Dit eyndeloos ontfermen. 

rm ee 
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— 51— 

wen Tije 

— — — vae Es — — 
ate nan 

mgr 

mn — 

— 
Dd 

maman 

— 



UYTSPANNINGEN:; 
VL 

Dien de wijshepd / en de moed 
Selten doet / 

Dooꝛ haar aardſch verſtand tot hun loff / Stormt nu 's hemels gramgelaat· 
Met haar raad 

En haar pepnfen heen $ als Dun floff, 
LL. 

Die berheben fijn fn eer 
ie —— li res : 

JOnD2e Godt! )en Die berſchoven 
Sijn; heeftelt/ en regt bhp ie 

In den top: 
Daar toe komt fijn Soon han boen. 

VIII Ï —J Kad 

Al Die hongerig na ’t Bep / 
Hier op ’t fepl 

Gaat / werd hier door begenadtgt : l Al dien ryck / en wel ge-cert 
Niet en Deert / 

seen gefonden on-berfantgt. 
— IX. 

Sns Knechts Iſraels geſlacht / 
Boe veracht: | 

eeft hp aoedtehtijch bereden ; 
Denckend' om het Bepl-herbond / 

Mat fijn mond | | 
Hem booz eeuwicth had negehen, 

X | 
Als Aw een] aam Abraham / 

En fijn Stam 
@nfen Dao'zen heeft gefwozen : 
Dien hp heeft/ uptltefde ftepl / 

dot dít hepl 
Boben and'renuptberkhogen. 
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L. Deer 39 

SIMEONS LOF-SÁNG. 

de fingen 

Als: Prendete la. 

J. 

— ineen rf 

Fn en 
laat / dien A bind rede ſtaan / Heer / 

— — 

Sie EE 
medig gaan// De vrede baan / m/ pa twoord waaier 

— 5e — — zn EE 1E — — a 

* geda aan ê zat heb ick hier booefclhat/ Ce — 

tr — — — Ef: EEE sE 
ee 

Gams dat / — hepl, [/ dien Satigmaker / Dien Hier 
— — — — 5 * —— Gn — ——— — — — — — 

—r 

— — — — — 4— 

— — — — — — — 

mijn oogen ſien? 

——— 

Dat Hepl / Datar bereyde gaat / 
Perbrende gaat / / En ſprende gaat / 
Aan't bolck ban alie ſtaat: 
Den Heydenen een ALichht ! 
Den Hendenen een Ticht! 
Het volk dat op verkooren Geb: 
Een eenwig Eer gewicht. 

— nn — * 
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Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



30 UYTSPANNINGEN, 

AANDACHTEN 

Op 1 Joh. 2:16. 
Begeerli —* des vleefch, 

Hat BEE 
— onberfed ich Nach =gepepns, 

EEE dE EE 
pat kunt op met een dunſter / diex gevevus m bans, 

EES | 
—— baar gp nochtans in mo boed/ Dien gioed. 

J. | 

Die / foo ich hem niet tijdlijchk upt en bluſch , 
My fal verraden met een vley ge kuſch / 

idg eens Dien eerelooſ inet Hof / wel at 
ĳn HZeer: 

III. 
Dit 's voor mijn ziel gebaartijekt ; daarem vlucht / 

Slucht ſegh ich / —* ute er — 
tich't hert miet leen tot ſulck gep | Deet Da ĳ —8 | 

II. — — der Oogen. 

n ziel al wiſt ith hi waar upt uw comp | 

| Bn Karchker is gemaacht; ich maden, ate ‚| 

aft trecht u doorgaans aar Bsaaft vinden; want bp q berta: 

Il. Ge⸗ 
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Ts DRE Le 31 

II. 
edentüt mijn ziele dat de bluage tij ' 

Sat aarden-comp / dn * wi we berftijt É sa 
uit ſien Dat wat daar Dionch/ Maa | 

euop Gs Ten, Gen blad. 
UI. 

gen waar fult gp mijn naachte zieltje van / 

H fienve ontbloot / uw beiefus bierdaa gen a 

tudoen/ foo't Jeſus dierbaar bloed 
seek Ë, ziet Doet 3 

UI Grootsherd des Levens. 

J. 
Mar heen mijn hert? gy ſteygert niet / maar ſtÿgt / 
En hijgt ooch fonder trappen opwaarta: (Hat 

Gemeetlyck raad ich u/ Wagt ſoo gp op — 

KE 
In bollen ven komt / en Daar meent te (Laan: 
Sal wiflijck tegen uwe menigh gaan / 

dant uwen deift Dzijft u op ’t hooghſte weer * 
er Neer, 

III. 
En alg gy dan aant rollen ſyt: Och! och? 
Hw vaart bergroot uaa val: DEES ſegh fch noch 

Staſtil / en ſchouwt u ſelf; tek Wedd gp pe 
en Niet. 

den —— 
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32 UYTSPANNINGEN, 

en apen wke 4 

men 

s , 

Sucht om des H. GEEST S 

IRECKINGEN.: 
Aandacht op- Hoogl. 1. verf. 4. 

Stem: Tanneken, &c. 

A git 
Ch! eere Jeſu wecht an vre Dat u ges 
En evenwel / hoe feert gevegen Is / al fijn 

gE sE EEE 
vegen ís / u genegen iS / En omcingelt licht 
* is niet/al fijn woel is niet / Maar blijft derelijck 

Se 
— — Als ick uw mijn Rots· ſteen miſſ; 
—— Cot uw hand ſyn hulpe biet, 

Eeste 
ME geneiat tot — * Legt als aan een band / * 

— —⸗ ee — — —— — 

EEE EEE — 
er nog « al Die open. Din u liebe e hand / Quam mp u 

FS En ie 
En EE bj 

fee ter 002/ / Quam ne ui fegen boog / D2/ ROG hee 

geEte=igter 
min Deer niet Door / Jog beach mijnfiee- nig ik 

| | y 

Early European Books, Co —* ——— tad 

Images 
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* 3— 

1. D u * | | 

EE itt —— 
niet door / 't Stenigh hect niet door. Treck ge me 

gade 
Heer ick fal lopen / Op ubo faligmakend ſpoor. 

LE 
telen belhozen / Berten beheren. 
fkan’t Wondertĳche, Ticht/ t Goddelÿcke Licht / 
Dat den Hemel / ong te leren / 
Op ber aacd’ heeft opgericht. 
Mog eben alg een blind-gebozen 
Stick-dupfter is mijn oog / dupfter is mijn oog / 
En geen letter han belogen 
t Hert / dat boor geen reden boog. 
Haat uw Magtig fpzeechen / 
t Obertupgend Woord 
Dat rotſen ſelfs kan bzeechen / 
En nopt oo2 en hooꝛt / 
Al fupfende Dfen fchat / 
NI rupſende dien fchat / 
In't hert in t ledig bat / 
Inſtorten in dat ledig bat / 
t Hert dat ledig bat : 
Trecht mp foo Heer / ich fal lopen 
Op uw falfgmakkend S 5 

Toont mp dat hert dat ap verborgen 
Houdt / alg uw kind'ren Deel / als uw kindzen Deel / 

Wol ban Waderlijche forgen / 
den onbzeechb’ze lfefden-feel. 
Boet mijne fiel / mijn Dader / hozen 
Pat Gp mp hebt gedaan / Gp me hebt gedaan 
Eer’t gebergte was gebogen / 

an: En De Son fin loop ving a * zat 
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34 UYTSPANNINGEN, 
Wat Barmherticheden 
Pijn berlegen ziel / 
In haar campfaticheden / 
Ban het fincken hiet. 
He Daderlythk gedult 
Ontrent mijn doemb re ſchult: 
En hoe ge baft berbult 
Mijn doobelijch gebrech berbult, 
En noch en noch; becbult. 
Treckt my ſo / Heer / ick fal lopen 
Pat weg ap mn wijfen fuit. 

J 

wel 

V. 
gat atentabuidge fegen-ffcomenn 
Stort d'on-umepurlijchtept/ban wbs’ vriend'ijckheyt? 
Maar die Weelde Deed ep komen | 
Cot noch meerder Dertelhepd. 
Noe mentgvuldtg fijn Die lagen 

Ban uw vecht wijf belepd / Waderljek belend ! 
maar 't hert / Die getweon te dragen / 
Quam tot meerder hardichepnt. 
eeft me fenen-bleeden ; 
Maar uws eeft met een : 
En flaat ge met uw voeden 4 
Behſelt gock dien flean: 
En door uw Segen ſeg 
mju Heet legt boor u wech: 
En fn uw Slagen ſeg 
Poeh ts mijn Bert ban u ntet Weth: 
Dus / Doorn Geeſt ſegh / 

Ececht mp ſoo / Heer / ick fal open 
In uw falfgende wech. 

25. Herft-maand 
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J. DEEL. 35 

Nootfaacklijckheyd en Nut 

Der SONDEN-BIECHTE. 

OfAandacht op Pf. $1:6. 

Ee fingen alg: 

Hertknagende onverfetlijck > fiet p. 30, 
J. 

Je God / mijn ziel / Daar tegen gy beſtond 
DD Ee fond'gen / Wil ooch dar uw epgen mond 
Mie fonden (u noch eens boozoogh geftelt ) | 

B Vertelt; 

HPꝛpwilig / upt een innig herten-leed / 
Belijch ge Wel voor Deef” / gy Weet Wel / deed'/ 

Als een’ge vamp tat klacht u hect en tongh. 
Eens donak. 

III. 
Heph rovers / ſeg / en ſchrick'ljck ziel-fenijn ; 
Hel ſtokers / ſeg / ar moet; (alis tuphn; 
Doo? Godt; en ich bertrouw (al is timp ſchrick) 

Dat itk 
LV. 

(Soo feldfdam fs zijn gunft / en Goedichepd 
t Werbzijfelt hect der ſondaars toegefepd ) 
Derkrjgen fal boort Wel-berdiende quaAB _ 

| Gendad. 
V. 

Uhomt be fchand/ (mijn ziel) uw Godt geeft D' est 
In dat men druch terkennen / Dat wel eer 
Net Luft begaan ts; laat uw bzeugd bergaan 

In traan? 

AL 

| VI. | 
Dit hell uvo ſchult · heer; vat 3— op sen lift 

2 
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3é UYTSPANNINGEN. 
Aw fchulben beel kunt tellen / en bewift 
Dan eerſt fijn gunft/ alsapdiefonderend d 

Erkend. 

Daar's ooch geen meg * * wel-gefcherpt | - erpte ſteen 
Die ’t ztel-bergiff foo bp ——— een eme, Ni Aptroepen han, alg Deeg’ behentenig 

| Wel fs. 

AFKOMSTSSPIEGEL, 
Of 

Aandacht op Pf. 51. verſJ. 
L 

* 

H B zE 
Obaardig’ overmoed! Nat ſtaat gp ’t ſtey⸗ 

— — en wl —— Eel — —— Azg⸗⸗ mn ne — — — 

g'rend hert Noch doorgaans heen te tergen / Met ’t o⸗ 

ttl 
Berdenchen ban uw ſtam / en beengt te berd Hw 

— — — — — J — — 

— nd — — — — 

— —⸗ — — — 

— — — — — —— — 

— — —— 

——— 

Ouders? meent gp fo ua naacht ellenù te bergen? 
II. 

Gaat boorder klimt alop/ totdat qed’ eerfte raackt 
(Wat moogt gp u beroemen 4 ) 

Hw eerſte Vader heeft u’s Duyvels kind gemaatkt / 
Gelt bar u groot geflacht / ’t geflacht fal u —— 

6 
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DEEL 37 

Kom / foeckt cen andzen rang/ daar in op noemen Kunt 
Godt VBader / Chrꝛiſtum Moeder ; 

mat is uw hepl: ent faat/ Dat u hter Wert vergunt 
Streckt boor cen Vader / waar boo2 Heeraar oock een 

Hoeder. 

— — 

Den Naackten J E S U 5, 

of 

Aandacht op Joh.19:23. 

Aan D. Samuel Doreflaar ap fijne Bedenckingen 
daar over. 19. Maart 1652. 

KT Ermogend Goud, dat om uw glans gepreſen / 

Hw Diengars hlupſtert / en Had mp wel eer 

Gevangen / mp fat na Deef’ tijd beel meer 
Den naackten Jefus weſen. 

Na dat itk bien had in mijn oog gekregen / 
Strar was ben Amerhijft beſwalckt / en 't ſonck 

Al wat te boozen preuttg en pragtig blonck 
Doo ’s naackten Jefus ſegen. 

hk Haat hem / bien ’tinft/ na groote fchatten Delen / 
En wenſch geen Scepter nog geen groot gebaat 
Pan Magt / geen pragtig kleed ban Jefus ; Maar 

| Den naackten Jefum felben. 
Wat mogt gp/ Babel; dus uw hep! bermindzen/ 
En hteft/ en kuſt / een doeck / centomp/ cen ftaff/ 
Wíe Jeſus aan dte fchelmen ſchonck: en gaff 

Stg felben naackt fijn kindren. 

€: JESUS 
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53 UYTSPANNINGEN. 
JESUS Verlaten, 

EE 4 of 
| D. SAMUEL DORESLAARS! 

Aandacht op Matth. 27:45, 46, 47. 
me . 

- EN eN nn en * 

— — ——— * 

— — — 

Aan my > op mijne bedenckingeu daar over. 

24. Maart 1652. 

K Sag in uw hoogfte nood geen meed hyd' uwer ba⸗ 
f ten, 
k Sag op een vuyle vlucht uw Jong'ren altemaal, 
En hoorde Petrus vloeck by Cajaphas portaal, 
En wift wel dat gy waart van yder een verlaten. 

JJ Maar nochen wift ick niet, O lijden boven maten ! 
ä Dat gy verlaten waart van God in ’s Hemels {aal , 

En van (ijn liefde mogt genieten vonk noch ftraal ; 
Fen waar uw eygen mond die klagt had uytgelaten, 

O! Gods verlaten Soon! die my, verlater Gods; 
Met God weer hebt vereent, geeft my mijn ruft, mijn 

‚rots, 
Geey my » omuwent wil, mijnlieffte luft te laten. 

Ab ! lieffte luft mijns Vleefch, wat vleydt en fmeeckt 
gy my » | 

Wat beedelt g'om een uyr my noch te blijven by ? 
Wech ! leyder lieve luft ! ’k moet lief om liever haten, 

tHoge- 
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10 Moe DN MP 
39 

 Hooge-priefterlijk gewaad, op Exod. 39. 

| 
ARC VED 15 Ù 

5’ hevitg £ riefterlijck gewaa
 

D Zoe aid ian en ſchaduw lck t
ier aad 

alaar / en ín ſo levendige be
elden / 

Ort níet ín: ooz/ maar oft DOG? D pogen ſpeelde. 

in pragti behhoost” / aar de Ephod met fijn practig t
oe 3 | 

Sin Dt riem / ſyn borſt· lap enfon — 

Maar met ich Daar van Borſt lap hoog vermelde 

Booze wat den Borſt· iap frommeling verteld
en. 

, î 
Maar waren alde NAMEN i

ngebrag 

san moer ſtam in Ffcaeis geslacht
s 

5e coept onf Pꝛieſter al ſyn ſchapent sensed — 

Hu roeptſe / maar yp rdeptſ
e bp haar RAMEN 2 

Baar ftonden flechs De rammen ba
n Gods bolck ; 

pp mag ſſechs haar / en niet ver vpeemd
entolths 

5 de racl te hozen uergetehent /
 | 

——A—— en boog de ſynen reeckent. 

n 
Die namen waren fn een harden ſteen 

Dooz eeuwig / onuptwigfelijch 
gene en⸗ 

Is hard onf Pꝛieſter ſyne liene
 gw ES 

Gefchgeben in/ te vuchen upt / fijn handen : 

diere Steen gebeftigt in het Gout; 

Bodt —* koft'lyck hp fijn ſchapen es 

Gebonden met bier keet nen / Dat 1 aaien per 

Oy’t hert; dat fegt/ fp ſyn in hert geſchreven. 

Gedragen op fijn Schouders/ alg met Magt 

Segt ſtercke min / en minnelijche kr
acht —— 

Ziẽe deed hHo aan / en ging fo binnen 't hepugen; 

So doet onf” Heyl om ons bp Gou te vepligen. 

Lioumaand 1656, 
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UYTSPANNINGEN. 

Des Heeren Ooge op de fijnen, 

of 
Aandacht op Per. 31 

Lijmeloog, 
Yn fic] bedenckt hoe vlytig gy bewaart were * — des. opu is van die niet dan oog Teen — genoeg⸗maar voor ſijn gunft te weynig door fijne aardfche en Hemelfche trawanten Tedragen: neen » lijn oog moeft felf op u fijn Gelijck een moeder die haar teder fuygling — Een trouwe maaghd bevolen heeft, en nogthans So weynig oog als't hert daar af kan houden Schaad my die wil, nu wil ick moedig dra * Maar, hoort | mijn iele, gy pleegt wel te weten Dat ‘t oog vand’ een weer 't ooge treckt van d ander Hef: dan uw oog op ‚ en uw hert weer Godtwaarts. t Sy dat Godt u, of gy Godts oog tot utreckt, 

Altoos uw oog moet fladig naar om hoog fijn. t Onnofel oog, die foete Duyven-oogen 4 
Die ſonder gal, nog Godt, nog menfch bedriegen s Het hefden-oog ‚ daar meed gy t hert kunt delen Aan hem in welckers liefden uw geluk ftaat ; 
Het ooge van geloov daar meed gy fien — Dat anderfins onfigtbaar aan uw oog is: | 
Met defen ſtaat ‚ en ftar- oogt gy ten Hemel Tot Die fijn oog ter hulp u meer om laag fendt, 30 MOP, 1654, 20 Dn 

JESUS 
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L. Deer. 41 

JESUS DOORS T., 
Of | 

Aandacht op Johan. 19: 28. 
| Stem: — Gt. 

We EEE EE 
At Derelijcher klagen Is Dat? ick heb — * 

— ER —— — en — — 
* Mat ene t erik alek rr 

— — — — 

— — a en: — — — — —— — — —— — · — — — — 

— — — * — nenanenandstendeni 

— tt a er nd a te a — — 

geuoo2t/ F — toc mi nijn ziel ! 
TL. 

Die eens fchfep al de beecken / 
Die fpzingen upt Doet beeken / 

Schreeuwt upt een drooge borſt / 

Ach! ach! ze beand / ich bzand/ mp dorzſt helaas! mp 
bozft ! 

III. 

mijn fweet is my ondropen / 
rijn bloed fg mp ontlopen / 
2000 is mp tingewand/ 

Wijn tong kleeft aan pn raax / en't innig herte brand. 
1V 

Nu kan ick eer ſt gedincken 4 
Wat felt aant Hemelſch drincken | 
Perlozen heb; Wanneer 

Ich boog eens Benen fchijn liet baren’ Deez | 
(ven cer. 

Ach! lleflick eenn ſtroomtje / * | 
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‚ _. e * ms Be — Ea — a An 

: id 7 J 

gp ten — — — dE Kd — — — 

UYISPANNINGEN, 
Dat onder mentg boountje 
den dalewaarts u ſpoept / 

Kom met cen Dzupje nats qrijn zoge tonge fpzoept. 
VL, 

MWant fletnubier/ Die Trotfen / 
Dien B water ut be rotſen 
daf; hebben, alg tc In 

Nog Kaphidims ik dep * Meribaa's boor mp. 

Maar wat upt Jara's bloeden. 
Dit onbarmhertig woeden 
Nochtans / en is het niet 

Wat ſtof geeft aan mijn vcd en pit aan mijn verdriet 
III. 

Maar laas! de Belle-gloeden / 
Dan (Wemmelse grimmig woeden 
Sin 't / Bie mp defen brand 

Seſtichtet heben in ’t Borgtochtta ingewand. 
EX 

Want fiet tet Had maar eben 
Min fiel ten borg gegeben 
Vooꝛ ſondaars; en Bet bier 

doen fonden toegedoemt / ens”: badelijch tot Hier. 

at bꝛaadt mijn fiel ban binne / 
Tot dat fch toberwinne 
[Pat droogt me * heplfaam nat / 

eat mp te trooften plag / en — wip herte mat. 
| 

Die katten ban het eben / 
die'k andzen plag te geben / 
En ick in bol genut 

Beſat / fijn nu geheel door — uptgeput. 
dek 2 4 

De bdlammen van de Hellen 
Son ⁊t Die mijn fiele quellen / 
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J. 

Dies ſtaat mijn do 

En brand, ahl ahlen brand; 

tdeerelcker klagen 

tach heb mijn dagen 
8 optdebiel ) 

30 a 
Is dat 

(Wat ergen 

Niet dtergelycks gebe 

DE EL. 

see boet | 
an Doeft/ Delas!tmy deefks 
X 111 

45 

gat, ep! merckter op mijn fiets 
XIV 

Gn leert met een doorgzonden / 

gen angel ban De ſonden / 

Die Boves epgen 

qr eert op fijn ſwanen jang — 
Soon 
fo hlagelycken toon. 
r V 

Hoe deerlick ſal dan klagen 

gen ſwac 

Pan'ſheren grt 

Als hert / en tong / en long 

gaar u laat Chꝛiſti ſticken 
Pan dozft / — 
Seioofi dat defe Do? 8 

2 Waij re peuwia Lier / van droge tong En boft. 
A vꝛÿdt van't eeuwig —** 

ken melifchj/ m't dragen 
mmichepd / — 

hem ganſch ín vlamme (ep: 

X * 

verquitken; 

Fijn dorre fiel gaat henen 

Nu naar UW Hepl and wenen / 

En fmeecht Dar Hyu geeft 
| ho Door ſon oft verworden Heeft. t Beloofde dat BP XV IL 

Die wateren / Die bloeden; 

Paar toe hp al De moeden 

En dorre fielen noodt / 

Eot (upbzing ban onf” De 

Maar hoven al tn vre 

ct en redding ban De DOODE. 

XIX 
fen 

Wachtu / mijn ſiel / UI deſen / 

ar nopt wia doꝛſtig aard’ 

—— — — — — 
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44 UYTSPANNINGEN, 
Ja boofe luft en dorſt met * luſten paart. 

Doꝛſt na die fupbze beechen 
Die upt fijn Wonden leecken / 

À Die hter ban dorſt berſmacht / 
Shn dorſt u leſſchen fal / fn rend geeft u kracht. 

En fo ban nogu’t herte 
Na guaad dosft: laat in fmerte’ 

_ (Als beef’) Den Ouden menſch 
Derfticken fn fijn dorſt / berfmachten fn fijn wenſch. 

6. Gras-m. 1653, 

— — — — — 

JESUS Huipeloos, 

of 

Aandachtop Math. 26: sr, 52, 53, 54. 
D Es weerelts hulp fn nood / omringt ban dat ge⸗ 

Dat arm en hand hem knelde / (fpuig 
En met een ſnar gedzupg | 
Als mater oberbiel / en fwaarder fragen ſpelde; 
Trock Spmon fijn geweer / en fEelde fig te Weer 
Met hacken / houwen/ herben: ek | Den Hepland eben feer 3* 
Sagtmoedig / ſeyd / O Spmon ſſa niet /ltever ſterben. | 
Dat is (vacht ick) omdat aan Petrug D'opper-magt | 
Dan wzaach ntet is gegeben 
Tec hulp; maar fta wat / wacht! 
Stap fal hp met een wench het ſigtbare Al boen beven, 
En doen het onfigtbaar upt Bemelen upt el | 
(Sijn rappe boden) komen / RG 
En flaan fijn byand fel / 
On-weer-op-ffandelijch/ ban juychen al De bzomen. 

Jaar 
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E- Deet. 45 

Maar neen; och neen; al iſt Dat menig Legiden 

aw Geeſtelycke Magten / f 

Siechs ftaare op fijn Doozo: en OP fijn wentken wach— 

ten. | 

Nog gaf Bp wench noch wood: Het eeubige beflupt 

En fijne rn agr % 

lost alle hulpen upt; | 

Gn gaf —— Dat fept ſo mooꝛdigen fo f chendig. _ 

Wel aan mijn fiel batt nu den Hemel met uw be
ed 

Fn nood bjpmoenls ri — 

uw borg / mu 

a lijden —* bleey des Hemels hulp ſtantvaſtig. 

u fal Hy / ft geruſt / Hp· felf / en met fijn Geeft 

Aw fwachtjepd ——— 

nt fn fijn lijden Mee * 

—5 Ái, ſelb niet / Dat dert hemel fijns fal
 kreunen ; 

Wacht nuop alter hulp / Want d Engelen om hoog/ 

De Schepfelen —* / 
laan flechg opu het oog / 

smeg uter hulp haar dienften te befteden. 

Harinechkigen / ich fie DEN afgrond van uw laſt / 

Hw ſchricũ noa fo hoog fepgeren / 
ar ap booz eeuwig La | | 

an pupftre banden uw ontflaking felf fult wepgeren/ 

Alihoos nfet epfchen : doet uw ogen op en fiet 

mat oo2beel nu al — / 
(8 ap de fonden niet Á 

Die enckel Bel en Helſche banden fn) wil
t ſlaken. 

Maar / Beplig bolck/ en fag uw Hepland na geen Bep 

In't Hepl LOO? —* ch 

oetkit voor uw ſielen⸗fei 

— ſtutſel / geen verdediging / Maat laatſe ftecben 

19. Sprokel-m, 1652. 

ee 
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46 UYTSPANNINGEN., 

JESUS CEDULDIG, 
of 

Aandacht op Matth. 27:28, 29, 30. 
OO Nebergelyckelhyck geduld! Die al ben Hoon 

Dan fpupgen/ fpotten/ flagen / 
Ban riet / en Doagmen-kroon / 
Derfwijgen kond / en fonder ſcheld of Deepgéin dragen : 
—— Er fiet met heylſaam balſem / upt Dien 

Den ſtekeligen doorn 
Stomp maackten / enick ſalſe lieben die mp Haten ; 
Dar ſalick: Want mijn fonden/ heel Door overmoed / 
In wraak begaan bergeeft gp / 
Dat mp iteben doet / 
En als gy leben: ja in mp Beer Jeſu / leeft gp. 

27. Sprockelmaand 1659, 

Jefus Coningrijck beſpott, 

Of 

Aandacht op Joh. 19: 2. 

At feat gy godloog rot! is Jeſus kroon van 
boonen 4 

Dijn Scepter ban een riet / of ban neg beofer aardt 
Dijn purper fpotreng waard 3 ï 
Entoeft gp aan Dien pS'ren cots u alafe hoosnen $ | 
Gp dwaalt; ick fie eerlangu trotſe magt in dupgen : | 
Dat koningrijck behoudt u, of Ben dooteſteeck geeft ; | 
Wieg onderkaorpen/ leeft / | | 
— Of 
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LL. D EE Le 47 

8 Of woacht in tegenftant den Brack in plaats ban dupe 

Et, 
= 7 sprays 

Maar —* gp tegenſtaau hoor rup ich (al 8 —— 

maar is ven ſondenrjk mager ſchaad lijk Ban den VOR 

Foont daar wia macht ER DOMS 

Bant sel iſt / en des u lichter Redt —— 

Een Lijk dat ſonder recht ſyn 
rechten op vern ek À 

Duanfues/ en onder ſchyn Ban hoozderlijck VEIOL 

Pan eer / Dan vroom / en ſtout ⸗ haken 

En nochtans pleeat fijn onderda
nen te bevechten. 

23. Luente-maand 1059 
_ 

_ 

Onfe Plaats in den HE MEL, 

In Twee-fpraack tuſſchen Jeſum en EEn 

Gelovige. 

Op Joh. 14 verf. 2- 

J. 

Gelovige. 
— — — 

J | ete Se 0E TRR 
zi nn Ee Sj — Sen on — en en 

ee an beare nne 
oe et, pmen eg 

Deere Jeſul wat vertreckt LP uwe wee
r; 

— — — 
— —— — 

— — — 

0 
| Td 

— 

— —— 

— — 

⸗ ge ee AR 

gn — 
— — 

— — — —— — — — 

— © — — — — — — 

| 

° 

Edd ⸗ 

— — — II — — ⏑ ⸗⏑ — — — — — en —— 4 af 

| 

_ — 

— —— — 

ng * 
— —— — — — Ee daad — —

 

| 

en j a — — te TN 

— — — —⸗ — — 
— — — 

gen meren 

Komſt? en verweckt Sulck ongeduldich dulden? 
— — men — on en eee 

— — SEE — — — 

— nnn jn — 7ï! — 

— — — — — 
— — — — — — 

— — — 
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nd De hek 
* mre : 

48 UYTSPANNINGEN. 
ke | IT. | 

Gel. Wanneer ſal't / Heere Jeſu / fin 
Jeſ. Als uwe wille —— ek 

Eens ganſch fat fn gebogen ; 
Hw lijden / en uw ljdtſaamheyndt 
Haar maat fal hebben / na’t belepdt 
Dan ’t Daberlijch medogen : 

[1 
AS ’t Gracp- werck ban mp geftercht 
Soo beel en gzoot ín u gewercht 
Sal hebben met volherden / 
Dat d' on-berwelckelijche kroon 
Op uw heaft / tot genaden-{oon / 
Geftelt fal kunnen werden. 

29. Maymaand 1656, 

SCHUYL-PLAATS, 
of 

Aandacht over Pf. 57: 21. 
Stem: Detijdis hier &c. 

J. 

NT cn SDA 
gE AE 
AHn arme ziel _ foo klagelijk gedompelt / Cot 

EDE B eN 

EEE Wi 
ober hooft / in Doemb'ze fonden fchult/ Heeft / 

erdee Pari 

ESES: 
Bees ge⸗ terght u Daderlijck gedult / Tot * 

— — — 
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Ex et 

ui. Deer ri 45 

GEISER SSN 
— — —— 

— — — — an — — æ — —— —h — —— — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — —— — — * — — — — — —— — — — — 
— — — — — — — —— — — — — — — — 

dat vecht richten fuit: 
[Ì. 

Mijn arme ziel foo deerelück gefchonden / 
Dan hooft tor fool / in epflijch fonden bupl / 
Die dooz haar hulp finckt dfeper fn Den kupl / 
Voeptu/ toont hare doodelijche bonden / 
Enfoecht in u/ een nadir veele fchupl. 

| 
Als in gebaar het ſtil onweerbaar hiecken / 
Gen fcherpen tant Des armelyns ontvlucht / 
En bupten nood / Het doodelhck gerucht 
(Welaagt) belacht/ fn’& moeders bepl’ge Wiecken / 
Beſpot ich Sathans lagen * een ſucht. | 

NR 
Ich heb /’t is waar / uw too2n fn brand gefteechen ; 
Jaar ua beloft verſeeckert mp het hepl / 
En doet mp fien uw liefde fender pepl / 
Cn mp het ſteenig hert in weerliefd bzeechen / 
Mat teh u nu bapkwilltg mede-depl, 

V 
Aw Naam / ban mp ten fehupl-Hlaatg uptberkozen / 
Sp me niet ſchricklychk / maar een hoog vertrek / 
Datmoe / fn’tdooz-gaan/ ban den geeſſel deck: 
En (gaat het all” in ſorgloosheyt berlozen ) 
Sig ober mijn bekommert herte ſtreck. 

4 Seek 
Dan fal ick u eeng onbekommert fingen / 
Cn tn de ſchaduw han uw vriendlyckheyt 
egenteten’t goed ban uw Barmhertighent / 

En't hert / fn dat genot blemoedig / ſpringen 
AIn ’tpad dat na u willꝰ ten leven leyt. 

L.Somermaant 165 9. D Vry 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



$o UYTSPANNINGEN. 

Vry-gekochten des. Heeren , 
Op ‘Deuter. 15: 13) 14. 

Stem: Soo en Cleopatra. 

— * de me es s —— —* tft 

————— 
theroon / pe pan Sans mean, € En diere ſchulden 

——— 

SE ⸗ 
— — — 

— — — 

— —— — — — Et EE — 
— Dan dt en ei Soo fendt det 

Et 
— heen fijn vepgekochte flaben. 

Ie & 

Die hongerich en naacht 
Gebeeckuch en mijma ractit / 
De flabber gecon 
ijn ; 8 Demets D terbaar Sven 
In vepbepd ſtelt / en ſoett 
Haar bittere arremoed / 
Met oberbloed Han haben :° 
Soo fendt der Hemel Deen fijn bepgelate flaben. 

We feheucht baar Hemelſch brood / 
Pat 
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— OER 

Mat níet alleen fn nood 
Dan honger / fpüft en ſterckt; 
Maar krachten leben wercht 
(Omvat het felbe leeft ) 
efn Die geen leben heeft / 
Maar ſtinckend legt begzaben : : 
Dus fent ben Wemel er fijn bepgekochte laven. 

V 
Cen Tam dat altijd leeft / 
En altijd boedfel geeft / 
Mat eens geflagtet is / 
En altijd op Den diſch 
Weer berfclj-gebraden ffaat , 
Ong voedt, en nopt bergaat : 
Een ſphs trots and're brꝛaben: 
Dus fendt Ben Hemel heen fijn Ec. 

' Vv 

Een Wam aan’t fchrichtijck hier 
Gebraden / dat ban hier 
ot in be Helle gloept / 
En ong had opt gefchzoent / 
Was dit Wam niet geblaackt : 
Nu eetmen ’t toegemaacht / 
de vepf’ met ſchoe en ſtaben. 
Dus fendt den Hemel ti fijn Ec. 

J | 
Een zon ban Levens bocht 
Brengt Bp upt D2oge krocht 
En upt een Doze’ woeftijn / 
Wann ’s wereltg Sonne-fchin 
fn Middach⸗ hitt (Die fch2oept ) 
Sijn Kepfiaecs beemoept / 
Om haren brandt te lanen: 
Dus fendt den Wemel heen fijn Ec. 

VII. 
Noch ſchenckt Hp mad dranck / 

2 Geen 
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se UYTSPANNINGEN, 
geen beucht han Wijngaard-ranck / 
Been wijn han Cana's Peeft / 
geen Doupben-bloed: maar Geeſt 
En kracht ban Bemelfch bloed / 
dte ffommen fpzelkken Hoet / 
En ureup'le boeten draben: 
Dus fendt den Hemel heen fijn etc. 

VIII. 
moet kleding founder ga 
Perctert haar fijn gena / 
Daar parten ongemeen / 
Daar ſilver / purper / Steen / 
Smaragt/ en Diamant / 
Jaar fiof be fijn / en fant / 

| iet onwaardeechze gaen / 
1 Dus fend ven Hemel heen fijn beygekogte flabt. 

— — — — — —— — — — — —— — — — — — — en 

DRONCKENSCH AÁI 

Op 
Eph. 5: 18, 19. en Pf. 36: 9. 

Te fingen als Wie fleet heugelijcker dagens fiet p. 18 
Bonken fijn in ſtercke drancken / Eph. 5: 1ó 
Deoncken fijn fn praal en pracht / 

Dioncken fn onkupfche rancken / Hof. 4: 1 
Deonchen fijn daar pder lacht / 
Is een ſlaab / en fot / en dol zijn 
vp zijn droncken met berftand / 
Als wy ban ben Hemel bol zijn / Eph: 5: 4 
ip / en dzoebta — à 

Ì 
d' Depl-fontepn met dunſend Kranen / Zach. 131% 
Ceugen ban het Wonden-bloed / Joh. 6: 55, 5! 
@pgefloepte engen tranen / Pf ol 

j 

| 
— — pe — — ee . — — —— — 
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Deer. 

| Mieong Tiefde forten Doet / 
| aken ong dus hoog befchonken, 
Soo dit bloed en water Doet / 
| Dencht/ Wp fijn met finnen droncken / 
En den eeft 18 in het erg Lev. 17: 11. 

Deonctke lieden moeten ingen ; _ Ephef 5: 1619. 
| Sozaen bzefebuptenftaan; Phil 4:6, 1 loh. 4: 18. 

Famme deoncke teven fpzingen ; Eſai. 35:6. 
‚ swacke dronchen moedig gaan ; Efai. 40: 29, &c. 

Blode Beonchen fijn vIPMoedtg ; PG 513 14e 

Meme daonchen werden rijch ; Apoc. 2: 9. 
— | * 

@reur’ge dronchen fijn bipmoedig; Efai, 65: 1819: 
‚Waarom wp niet def-gelijc kh 3 

IV. 

Spotten alle wereldlingen / 
«tt Ider laat fijn brpen (pot : 

Arger fepdmen ban ons ſingen 
Niet / dan / Deonchenfchap maackt fot. zCor. 1: 24,23 

Lente-maand 1661. xr Cor. 3. 18. 
— — _ 

en Chraften , Sorgloosheyd van c 
of 

Aandacht op Phil. 4. verf. G. 
Te fingen alg : 

Mijn arme ziel &c. fict pag, 48. 

1 
Pn Wader laet uw hind toe / dat gy rede 

M In uw gena foo Befend lich Hebt herſtelt / 
En upt de ſorg boog 'tdoemende ge Welt 

Door’t hoft’lijck bloed gebracht hebt fn De vrede / 

Dat het u noch / °tgeen hem beſwaart / vertelt. 
® 3 Dat 
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Hi 534 UYTSPANNINGEN. 
EE 

1. EI Dat ſwoar gewicht door uw Heloft en eeden EE Jp ban het hert genaoteh af gelicht / | Komt im De plaats dat / minder ban gewicht / | DNietwaord is Daar mijn ziel-zoreg te befteden / Cn rucht mijn ziet 9002 forgen upt haar plicht. 
III | J Teert mn eens fien hoe noet al jn fo2 Ei, Seg Mp der alls na * wil adi gg Segemy / dat uw oog altjd op mp ffaat ; Seg / dat tn all ’8 mijn Jeſus mijne boza 8 ; En des / uw ganſth befepd te mijner baat. 

Ï V. 
Segmp / Dat (Gp alleen een Heer der Beeren Mat menſchop aard of Geeft tn Hemel hoet | | Al d'uitkomſt ffg na uw wfl fchichen moet : il Segt / Dat ap foo den menſch Hebe witten leeren / k In blijt/ uw wil, te wachten met ootmoer. 

nl V 
bt mp / dat ardich mn met fozaen quelte 
Boven De blijdt, dien ap mp hebt belaft: 
Dat ick mp met een onnut pack belaft : 
Dat tek mp trots fn uwen ſetel ſtelle; 
Dat aan De vlijt dat uprrje beter paft. 

V. 4 DP dumelit/ als op dus met uw Geeft ſult fpzenen 
IN Cot mp/ die hot han ſorg / ban ek hae lof 

In Hoogmoed D'aard regeren wond / als odt / Ks ad laat ick mijn bekommerniſſe ſteken / | En lood’ uſtil boog ’t onbekonemert lot. 
VER d Gp Wader/ naamt de ſorg van al mijn faken 

Opu/ als gy mp tor nm kind berkoog : | De Soon bond mijn Berl/ als hp ’t fijn berloog , | en Geeft komt mp des Soons hepl epgen matig: | Wat kan ich anders fijn dan forgeloog $ ; 
500 
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LL DEEL: 

VILIL 

dickhet waardigft / dat ick Gier begeeren 
| Ben f fer moet ; het Goed Dat ick berkoos / 

Weert my / dat all' het gardſch is niets / en D2008: 

En alg ich dus maar d'pdelheyd ontbeere / 
Wat kan ick anders fijn / 5 fopgeloog : 

Min Mader fo2gt / dat mp nfets wedervaren 
Sal / van de werlt / of Batang liften loog / 

Of't fal vergif ſyn aan mijn luften boos 
En als fc upt Den bloeck kan (egen garen ; 
gat kan ick anders fijn / Dan forgeloos: 

Efa foo mijn Wader ’tfoete wite ban d'oogen 
Fe boor een tijd verbergden / en Die poos 
Scheen mp te maacken trooft-en hoope· loos: 

och fie ick Daar fijn Waverlijck medogen; 

Dat kan ick anders fijn dan ſorgeloos? 

Moet ick der menſchen aunft of on-gunft dragen⸗ 
Mintmen mp hertelick / of herte-lo0s; 
Woet mp een vijche kas of ſchrale DOOS ; 
Iran ick híer Staat, han ickſe niet bejagen: 
Piet anders han fch fijn / F ſorgeloos. 

1}. 

Dan noch / geſten het altijb-werch faam Weſen / 
@p dat wp altij met Hem werckſaam (DU / 
Al wat he geeft boozacbepd geeft / en PIU / 
En blijt/ en ſorg om midden upt te leſen: 
Wat kan tek anders / dan forgbuldich ſyn? 

XIII. 
Gy kunt ( fegt Hy) door ſmeken uw begeren / 
Daar uwe zielen meed bekommert (DN / 
Dan uw Hals oberbzengen op De mijn / 
Als ick met fuchten ban mju fo2g kan Weren: 
Moe mp den Geeft ke foravuldfg ſhn. 

5 4 
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B BETE 

56 UYTSPANNINGEN, 
EL XIV. | 
EE Mat mp weerbaart beforgt ins Hemels vlercken/ | Bi SSM / Doors Hemels ſoꝛge meditijn : 4 Maar eer Dat Bep! mp fpaupt upt dat fenijn / 

Wil Hy / Dat ’t Bert in foxa dat fat bewercken 
En Dus kan ick niet ban fo2obuldig fyn. f 

XV 
1 WSP dan (Wader) altijd hooet mijn kla ent fi En gp/ O Geeft / in ſuchten teoft mijn — | En ap/ © Soon/ fijt mijn gewiſſen boza : EE Doet / eenig Bodt me na ui wit gedragen EE S0g-ioos altijd / en altijd Lol ban ſorg. 

May-maand 1661, 

VERNEDERDE HEUVELEN | j D O0 OR — 

EE, Op Matth, 18: 1,2,3, 4 
Stem: Nerca fchoonfte van mijn, &c. 

In Ï 
Mb 5 St EET — — — mam TT eee Hinne 
| | Obaardig menfchen-hert in tochten PE, u, — — — — 4 — en — — ad an: gn — — — — —— *— en en — —ñNi— — pin — — — — 

mm gn —— — — — — — — — — — — nde. —— ms — t — ⸗ ga — — — — — — — — Me 54 

4 Tot hoogmoet biel den Heptand aan 
| Ee —— J — — — ERE 

| — vraagde (taten fp driftig ſochten) 

Ees —— — — — — 25p wien ’t gebied en det fou ftaan. ” 

EF er EERE — —— —* 
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EW — 

II. 

t Ootmoedigh Tam / bededeft / verſtaande 
Des Hoogmoeds dodelyck fenijn ; 
Set daar een Bindt ban weynig maande / 
En fepd/ Dat fal uw age fn. 

FEL 

Tom bp dit lam na wijdhepd ſpeuren / 

En fet u aan fijn boertjes neer: 
(So lage fijn de faal’ ge beurten 
Des Hemels / en Die faal kn leet.) 

J 

Sijn leſſe leert u hoge Staten / 
t Gebaarlijck pach ban laſtige cer / 
Han diefe bat! , blpmoedtglaten / 
den hroon berfmaat Ip Rr, een Peer. 

Sijn leffe leert u ’t hoofdig moeten 
Pan hoog of laag / bevrachten: Want 
Hp bent geen hooge of lage ftoelen / 
Bp kent geen rechte of —— hand. 

Söÿn leſſe leert uſupver't ooge 
In al um Doen / ban epgen cer 
Ce fpaanen / Want fiet al fijn PaIge” 

Is doen / en poogen/ en niet meer. 
VII 

Wilt ap uw hoogmoed ften nat leben ; 
dat blaasje / daar het kind mee’ fpeelt / 
gaat met een fpell een prickje geben / 
En fiet uw hoogmoed aktie 

111 
Of fiet upt ſchelpjes ’t wichje teere / 
Behleurde bobbels in de lucht 
Hptblafen/ en u fpelend leeren 
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53 UYTSPANNINGEN, 
IX. 

Die deſe lage ſchoole laacken / 
En achtert Kinderlijch : ja fiet 
Geen hind ais die kind werden / vaacken 
n's igg ooge ſchoole niet. 

6, Wij maand 1659. 
— — —— 

Den eerſten PSA 1LM 

Ver T Gak kee ks 

Ce fingen op de wife: 

Un jour m'en allois, &c. 

5 in: — Si 
“ao is man in wandel / Die der goddeloſen 

Eee 
— / — tg dien man in Die den gang 

EEn 
Der fondaars haat ; Salig is dien man Die moedig 

Ë= dit HE HT zi: * deit — zE 
kart Geſelſchap Lan De fpotters als De peft plien / 

— miet: SEE — —— 
Die/na's nn raad / In beren * De Hepyl'ge 

— — E—— * — — 

ſtraat Ten Demel / heerlijchk gaat, 

me ary Euro ‘open n Books — —— — 
of Koninklijke Bibliothe — Haag. 



DEED 

8 & 
odes fn-en uyt · gegeven 
Saal'ge Lere / door denry 
der Geeſt-deriftigen beſchreben / 
Is fijn tuft en techernp ; 
BDaags he biptig leeft / 

Gm dar fijn geeft 
Sig vaar meeft ì | 

Derheugt / verquickt / verſterckt bindt: 

{ Magts ſteurt deſe luſt 
ijn flaap en cuft / 
Want al fijn ruſt 
Is 't hert Dol — 

| 

Wilt an eens be Salicheden 

Dan dien Manſiten? fiet een boem / 

Mie fin brugtb’re vogtigheden 

Surat upteenen filb’ze ſtroom: 
daar he weelde groepyt / 
En jeugdta bloept / 

En oberbloept — 

Dan ed'le brugten jaarlijcr; 
Maar fijn fap beklijft / 
En groente Blijft. 

Alſo beklijft / 

HL wat Dien Man bedrijft. 
IV. 

Seren raad gaat andze Wegen 
Met de Goddelafen fn ; 

Wortel / grond⸗ſlag / hepl / noch ſegen / 
In haar arbeyd geen gewin: 
Maar haar werck en wicht 
Is los enlicht / 
Als kaf / Dat ſwicht 
En boorde wind daar heen ſtupft: 
Haren raad-flag niet / Baar 
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UYTSPANNINGEN. 
Haar Bragt fs riet / 
Haar leben blfedt / 
Gelijch een (poel beefchtee. 

Vv 
Nller-dupd'Tijchft fal Die blijken / 
NIS den Richter vanomhoeg 
alt rechtmatig bonnis flrijcken / 
Wien nopt menſch bedroog of boog : 
Oan fal ’t Godloos heet 
In ſthuld verwert / 
Benaubot / benert / 
Staan t° ſidd'ren en verballen; 
ant het nu den ffaat 
Der brommen haat / 
En fn haar Kaan / 
NIS ps boog t bier bergaat. 

VI 
JHemels Sorg ín alle tijden / 
t Algeleydende belepd 
oer der baomen ſorge dden / 
Dijken in Fegtbeerdighepd: 
Want / het Goddljck meeht 
Erkent fijn knecht / 
En dat hp recht / 
Sin baden na Gods dienſt ſtelt. 
Jaar die Goddeloos 
ijn daden boog 
En nutteloog 
Maacht / maackt Bp heple-loos. 

Lentemaand 1664. 

Mr nn en a are — 
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L. DeEeEt J 

Den tweeden PSALM 

UYTGEBREYDET, 
de ſingen als 

O Nuit jalouſe Naict Of O nacht jaloerfe nacht, &c. 

ke 

W gE EEE 
At woelt de werelt om den Hemel te beftonnens 

— —— rs efen — 
trek Sns jn ve ee, Bam. je eV —— — — aneh en emit, in Me ennn — — 

Be fd ed lont nit © — — — — — “ 

—i— 

— ⸗ — — 

den Kap len haar gedacht NS heubelen op cen / / Maac 

Ei Ee 
vueetmen nies/ Aat al gaar magtigen Maar wormen 

— 
— — —— — 

—— Zet — — — — — el Ae 2 — ——— — 

_ — en wad — — — F — 
— ssU 

— — pens nn on — — 

— — — — — — 
— — fe _ — mn mome: veen 

— a | peu — — zen — — — — ae — 

| — En an — 
4 — 

€ “En fyn! en haar gedachten nietdan pdelte'en 
11 

— 

jn tegen s Heme u ven / Sijn tegen’ s Hemels gonſt in weevel aanged2e 

En beffer haven haat ver fel tot fijn Loon,
 

De Poaꝛſten rotten t'ſaam/ en al de wijfe gꝛus heyd / 

Et —* met beleyd der Koningen geweld / 

tGeen ſich des Heren wiſs en onwerwinbre wÿſhepd
 / 

En fijns Geſalfdens ia: hoogmoedig tegenftelt. 

Bat banden (ſeggen ſy) fa liſteljck door· weven / 

So onberbzekelijck doornand inſ Hemels raad / 

Pan Tuda's Koningen fo Dicht in cen gedr
even 

Dat haar beenietigimg one” reyck te bohen gaat 

* ⸗ — — — — 
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rans — — 2 

Die Juda s Koning fig hier in ten ſchaduw weekt: 

ii UYTSPANNINGEN. 
V. 

Wat legt ong aan haar jock / en flavern | Dteb, 2 Gepꝛreeſde nood-lot is ber flechten Botsban 
En Juda's Honing mag hen die hem bzefen plagen / Waar toe fijn wp te —* * magtig/ en te gauw. 

Die't ſigtbaar Fond gemaakt”: den Hemel heeft Beeho, Een toon ban d' onfigtbare ontfag’ijche heeclgkhepd / En met een gryns hun poch/ en pogen kan berftozen / Sal fpotten (aat hof’ gren ) met fo een onbefchepd. 
J. 

En ſpottend ſal Bp / ín een vreſelcken donder 7 
Sijn lang getergde en opgekropte grimmighend 
Ant· laten met een ſtem ban boben/ díe bier onder 
Wan fchzick doer ——— —— Menſchlck⸗ 

Enſeggen: Aarde! Wat is al uws poel woelen * 
Ick / Ick ſelf aller Heren Here / Die mijn raad 
Beſtaan / end’ aarde Die Doe pzijfen / af geboelen / 
25p wien den op- hef / — bal Der Princen ſtaat. 

Ich ſelb heb Fuda’s Voꝛſt tot fo een hoogt gehepligt 
Gaf hem de kroon op't hooft / den fcepter in ie ef Dies als hp mijnen Berg/ mijn Heptia zpon/beplige/ 
Bied ick hem bulck ria rea onderftand. 

Ja hoger ick den Maar ban be e God-fpzaach treck 
Kan / aardtſche Woningen / — melu't beftupe 
Des hemelg/ van ſyns volcks behoud: vat wig ſig 

ſtrechen 
En onverbeekelick fa! Raan, eeuw fr eeu ba upt. 

| 
Dat is het ſeker Hepl ban Heren Tiebelingen / 
(Dien Zpons hepl’ge berg ten hetze noozbeeld ffrekt; 
Dart'g 't epl/DoorGodes epgen Sone hooar te bzingé ) 

42002 
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* 

KE SD: s I 63 

XII. 

ooꝛ dan / © aarden! Moor den Hemel kragtig ſpreken 

or Suda ’'s Koning Dfen gp (in Mp ’ boozheeld) fmaat/ 

En ier hoe Luft en Wagt onmoog’ lek 19 te bzeken 

Per Hepyl dat Zpong Berg van mp te wachten ftaat. 
XIII 

Gp fĳt (feat Bp ) mjn Soon / dien ick hoog alle tijden 

In ondeplbare onepndig punt Dan eeuwichend/ 

Datheden / det noit quam / noit gaat, noit ſal ontglyden 

Gewoͤnnenheb / en gaf mijn God⸗en Heerlyck-heyd. 
XIV 

Mön eeuw'ge Soon / Dien tek / uw Wader mets kan 
werg ren | 

(Die al ve ſthuld ban Zpong fonben D7aagt en hoet)’ 
Wat is uw wiledoet hep uw epſch feer hoge ſtepgren; 
miet foo groot / dat MP U * epic) ontfeggen Dost. 

ate or bep Zoon trick ban al beg werelds holcken / 

De hephb'nen / tot haar hepi/ u maken onderdaan 3 
Dit gr gebieden ober al Waar ſich De wolcken 

Upt-firechen/ en MPN er op-en ouder-gaarns 

Ichk geen ’tu al/ mijn Soon / befit het nu en erflck / 
(Van: d'Aerde ig mijn/ en ih DepltEGken na mijn Tact) 

En of fig mogelijck een menſche beoog en ſterflyck / 

Een weereldſch Roningien paap een moet / een maad/ 
EX 

Onwillig toonde om aan DEFFEGE ſich tonderwerpen / 
En achtede ‘teen Brouck in’s weerelds Heerſchappp / 

Of ftaat in Staat; fo fel ich u mijn Soountenscherpernr 
Doꝛſch ſlee tot Wraak ban mijn Beragting/ cn ban 

XVIII. CMP. 
Stet daat cen Scepter Gout hao2 Duwen / maar Lan 

pet. 
2002 díe uw foet gebie / en fijn hepl daar fn wzaacht/ 

Die Gem Hoog ſcherp gefach ban dzepgementen/ tat 

dna — ome bn hoeden mees 
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64 UYTSPANNINGEN., 

@fongeboelijck hard / en finnelofer maatkt ; 
XEX 

(®at’s oden door een Dode en dodeliche letter) 
En Ban den finnelofen pfelijch bermaalt / 
En flaat hem alg een lemen bat aan ſtuck te pletter / 
Cot bat ho C't hept veracht) fn ’t ewig onhepl Daalt. 

XX 
Dat is ’t beflunt / en ’tffaat op onraackbare gronden: 
Gods raad feat ; Gods Saon felfs fal Gods berkoog- 

nen hoe’ n / 
En fal fijn boozbeeld Buda’ s Honing niet de Wonden 
Dan Zpon helen/ tegen al * werelds woe'n? 

XI. 
Fu dan/ ap Koningen / gp Woeften / die baldadigh 
Min rijch berwerpt/ en Wzaacht mijn ſagte dienſt 

baarhepd; 
Gp dardfche Kichters / Bien mijn juck al't ongenadig 
Schint / en mp moedig Wepgert onderdanighepd. 

XII | XXII. 
Woꝛrd med word wijs! en teert ban my deg Hemels 

egen 
Perftaan / en onderwerpt u aan mijn fagte tucht ; 
en Hemel deg (ap ſijt's gefind / of ongenegen 5) 
Gaat na ’t beflupt / en maatkt uw weer · fran] (onder 

prucht: rk 
| XX — 
Ja loont uw tegen-ftandmet eyndeloos verbrÿſlen. 
Vꝛeeſt dan Dien Heer / en werpt u onder Hem / en MP: 
Helpt mp (t moet dog fo fijn) met bzeugd ter hoogte 

_biflen | vüyüflen / 
En met vermaken beeft — — heerſchappy. 

ENA 

Moet Godes Soon/ in mp/ eerbievig hulden eer aan / 
en hebt ín mijn rijck vreed / en ín Hem ewig hep! : 

Of wacht ſyn toorn, Die met een flicker · blam ter neer 

{laan / * 
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L. Dertr, 

‚ gn plotg verderven 5 * — trots en ſteyl. 

Wat is het Peil van vie Dit — beſinnen wenfchlijck/ 
Die ſich in mijn rijk onder s Beeren ſchad wen geeft 
geniet met mp in s Hemels booeforg alle menſchlyck 
GSeluck; totdat he in Meſſia ſalig leeft, 

3. Herfftmaant EAT 

65 

— — — 
— — — — — — 

M E D I T A ke aks lb 

Over PS A L M qa. 

Vois: Reveillez vous; 

» ]. 

[EEE 
Zn Wert / gell gek een hert / Doo? oogen 

Et 
BE — feuweten — * voert — 

— — — enen — — — — — 

— — * — — — — — — — en — — — — — 

— — 

— — — ad — — — — — i — — — Ge — — 

mwn — EN —— 
emg amar nanne ED edsenpdel —— — — 

pr ĳft aan De pref met fin aa 

EE 
Geſtrengelt hangen / F bera 

En boben foo Heel di * | 
Der wereld-honden/ hijgt mijn long 
ma u mijn Ween: en gereten 
Pan roepen / — es dorre tong. 

O Wader / ’t hee 8 wu bergen / 
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hand en a en hr ane eerd 

UYTSPANNINGEN, 
Het wildſte Wild / fn ’t wilde Woud / 
F boo? um oogen / Wat verbergen 

ie fig Dug hoor mijn — Li 
Vv 

Ah! Wat tijt fal die tijd gebozen 
Syn / dat ick u mijn cots / mijn ruſt / 
dte mijn fiel boden all verkoren 
Heeft / fal genteten na mijn luft. 

Vv 
Noch draaglijch/ Dunckt mp / was dit wathten/ 
Sepd niet den trotf’ ín fpot / Wel aan 
Daar ’s nu ut God / en waar fijn’ krachten ! 
Dit doet mp dzijben ín * traan, 

J 
’t Han mp bedzoeben / en verblÿden / 
Dat ich den boorgen tijt berhaal: 
2Bedzoeben/ als ich mp/ in’tlijden / 
t Verloorꝛen Ooed boog D' oogen maal : 

VII 
Perblijben / alg De liebe repen / 
Die met mpop het Peeſt / u eer 
Ten Tempel bragten / imp mijn ſchrepen 
@pkroppen doen ; his * ch ich Weer / 

SAR IL. 
LEE | Wat wilt gy / dwaſe fiel / u bupgen 

rl En hoop'loos fmelten fn uw traan / 
Die foo beel Goedicheyts getupgen 
Hebt / in dat Bodru heeft gedaan. 

| 
Ich fal ín deſe bupfternifte / 
Als mijn fiel fonder hoop vergaan 
Soud / op u mijn Godi / Dien Echt miffe / 
En op um woorden di (taan. 

Ld 

Ben ick alg beemd ban u verſtoten / 
Moet ober mp Den Afgrond ffaan / ee 

ed 
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1 Deet; 67 
t Gedrunus ban al u watergoten / 
En uwen toon als golben gaan ; 

XI 
Dien Moꝛgenſtond fat noch eens dagen / 
JDan’ 8 Geeren Boedertierenthept / 
En ick Hem een lof-offer Draden / 
Van't Hert / dat nu berflagen lept ; 

XII 
Enfeggen/ / Waackt / waackt op mijn votf-feens 
Perlaat gomp / bergeet mp ntet: 
Mijn PHVpand / die elch een te trots ſcheen / 
Soud mp berfaad’gen met herdztert. | 

XIII 
Want altijd is noch hoop tot kalmer ; 
Jaar ongefienft/ als fp met fpot / 
Op mijne tranen Weder-galmen ; 
Daar is noch trooft kids hepl bp Godt 

IV 
Daarom mijn ziel foo Gods genade 
Dertreckt / vertreckt u blijdfchap niet; 
Maar dencht/ Bp komt ooch die komt ſpade / 
En wacht hem met een brolijch Tied. | 

xX Vv 
Miet biolijch/ alg die Bruplofs· gaſten 
die haren B2updegom nu fien / — 
Maar Die haar dooꝛ ’t geloobꝰ ontlaſten / 
En / met haar hoop / Wem hulpe bien. 

8. Herf(t-maant 1649. 
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y bs) Stem: O Kerfnacht, &c. Of, Mameer &c. 

6 UYTSPANNINGEN: 

„Den zig. PSALM wtgebrejder, — 

J. 

Deaf OeFf- _rael —— nare ſuchten Met Pha⸗ 

Ee etn e — — — — 

ros flavernp ontbluch⸗ ten/ En Jacobs hups ban 

EEE 
t voltk ontquam / Dat/ als (P's — 

——— — — 

Pers Haar taal en fende —* — gron F 

EE ER datde EES 
t Gerlacht ban J ee TAR ten Cham : 

Doe was de uitde * nes. 
Dat Fuda/ odes uptberkozen / 
Wierd °s Iemels ergen Herligdom : ; 
En na beloften foo langoplig / 
Wierd Iſrael ten holte / en plig/ 
Gods onderdanig rde 

Des Hemels KRoningdom! Dit wonder 

Early European Books, Co —* — ——— 
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1. DEEL. 

De Zee vernam / en floeq een Donder 
(Dat d' aarde effdderden ) en blood 

69 

Verbaaſt / verſchackt op hb achtbze kondſchap 
Pan fo een ongehoorde bondfchap / 
En bood fn grond Iſroael bloot, 

1 V 
De ftroomen die ban ouds in ’t Noorden / 
Pan Hoz-en Dan af't land Dooz-boorden # 
Bergaapten fig / en bleben ffaan ; 
VDergaten haren trepu/ en tteten 
Haar Supd'lijck nat na Sodom wlieten / 
En Iſt'el dꝛoogs· voets dooz fig gaan. 

V 
De Hoogten / Aeuſen ban de Bergen ; 
De heuveltjens / Der bergen dwergen / 
(legs doo ’t geloof bewegeljck) 
en Hemel hoorden dit beloben / 
End’ Aarde fagen dít geloben / 
En ſprongen Kamf-en Lamf-gelijck. 

VI 
Gp ftoute wat’ten díe na klagen 
Fog deengen fijt geaoon te bragen ; 
Mat bragt u ’t blfeben in den fin ? 
Gp altijd-alfetende Jordane / 
Wat maachre uw grond Dit bolck ten Bane / 
Dat bond u nelle ſtroomen fn 4 | 

VIL. 
Sta ſtil wat Bergen / of ſpring trager / 
En Heublen hooet eens na uw brager ; 
Wat maackten u de fare voet 
Teligten / alg De ltgte Lammen / 
Ce beupt’ len alg de dert'le Fammen 2 
Om ’t onder dat den Hemel doet 4 

| VII 
Om*t wonder / Datong Godt dee dagen * 
(En Dug beantwoord sch — vragen) 

3 
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7e UYTSPANNINGEN, 
Is t onder / dat het Schepfei beeft / 
Als fich den Schepper feif gaat boegen 
In faal'ge bondfchap/ ten genoegen 
Pant bolck dat Hy —— heeft $ 

| 
Pant ſondig bolck 4 Ha, ganfche Weereld/ 
Bp Hemel cierlijch / die bepereld 
Met dupfend floncker · ichten ffaat / 
Gp Aarde / beeft! beeft | beeft boo2’t Aanſicht/ 
Daar Goed-en Meer jck· hend in aanlicht 
Die Jacobs Godt — laat. 

Staat / ſpringt / gaat bupten uw gewoonheyd 
(Want heden treedt des Hemels Schoonhend 
Met's werelds Nietichend in decht) 
Den Schepper heeft wel doere heven 
Enroef / op Dit geficht aan ’t ſchreyen / 
Cot kater-bronnenopgererht. 

29. Lentemaant 1665, 
— — 

Den 126. Pfalm uytgebreydet. 

Doch te fingen als Pſal. 38. 
Wiltin uwen toorn. 

Item als Pf. 61. Als ick roep verftaat mijn. 

Of Poliphemus , aldus. 
— 

J. 

ABE 
… 

es. a — * — — —— — —— — — — — — Se hammen — — 

en, ene — — — — — — — — — * — — — — — an $P ant 
⸗ ehmm en ea — — —“ Ep eige — — ren ora — — 

am mn — em — — — — — — — t — — — — 

— — — —s —æ— — — — — — — — — — — — 

kermen; Dan fn volk in't dupſteren / rn 

Ls den Wemel in erbermen / Dacht aan 't 

mmm — — ——— 
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L DEEL, 

nn * SE 

71 

—— 
hunn — flaachte , Doen geraachte/ Zpon 

— — 
upt de klunſteren. 

Wv / noch ſtrax foo diep geſegen / 
Nu geftegen 

Cot den top oan Beyoichepd / 
Als de weldaat fonne-hlaar was / 

Of het Waar was 
Twyfelden ban MERKEN. 

Waren al die's nachts haat fozgen / 
dot den morgen / 

Wiſs'len in een poel beeld / 
Wat haar dromend’ vrolck leben 

Doet / en eben 
Met den flaap ts upt- — 

Strax met ſmerten BRT 
Nugedompelt 

en een onbeargplijck heyl / 
Haachten ín die Zee / d' ontſprongen / 

Mond en tongen / 
Met het deiftich — ſepl. 

Mond en tongen / boben maten / 
Uptgelaten / | 

Hachten f ín des Ppands deer : 
Mond en tongen log-gefprongen 

Deolick fongen / 
Songen aan Jehova, deer, 

€ 4 
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UYTSPANNINGEN, 
VI 

Hepd'nen / die ons Godt wel noemen 
Maar fia roemen 

Fn een Afgod ſonder geeft 2 
Als fp dus Jehovah fagen 
Shn Dolck Dragen / 

Alepen / ſchreeuwden her bebzeeft / 

Nu fien wp Jehovas wonder / 
Die den Bander 

zRaakt / en o2dent dag en nacht ! 
@Onbearijpelijcke daden / 

Pol geraden / 
Doet den Hemel dit geacht: 

II. 
Onbearipelijcke baden / 

Dol genaden / 
Baerle ong Jehoba doet] 
Sultcx den bpand/ die foo trots feeen / 

Onfen Aotſ⸗ſteen / 
self berbaaft / de Tk moet. 

Dog Ben kern han al dte ſoetheyd / 
(Beeren Goedhepd 

Sten fp met / maar boelen bp: 
Dies wy met berwonderingen / 

Juychend finden / 
Boben haar berwagting bip. 

O Jehovah! ’ herte danchbaar / | 
Cot u gangbaar / 

merten wy ín nieuw berfoch ; 
@n uw gunften verſch beweſen 
Doen onf leſen 

Geoter in t Genaden boeck. 
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ER RBSTA 

XI. 
O Jehovah doet uw daden / 

Op die paden / 
dot onf belle vꝛebeheyd gaan : 

@n/ alg ſtromen op de rupden 
Pan het Sunden / 

Sal dat onſendorſt — 

t Salfoofijn! en al ons ſchreyen 
Haaft in repen 

Pijnelaos/ berwiffelt ffaan : 
Even alg die droebig fapen / 

NLS (Pp mapen / 
moet gejunch ten or: gaan. 

J. 

ND! hoe wert het aat * klagen 
Heen⸗gedragen! 

Ah! hoe weentmen om de fcha 
Pan het koſt'ljck gcaan ín D’ aarde / 

Eer De waarde 
Koꝛen · ſcheut den ge wye⸗. 

Maar booz feher bolgt het galmen 
Op de halmen : 

En die fapde treurig ſtom / 
Komt ín ’t oogften (berr’ ban Klagen ) 

Schoben dragen / 
Komt al juichend wederom. 

8. Lentemaant 1665. 

€ 5 
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74 UYTSPANNINGEN. 

OPP SALM 131. 
Singt alg Prendete la: fiet boven pag. 29. 

I 

M"" Pader bie mijn ſmerte fiet / 
rijn herte fiet / 
Mijn hect gebiedt / 

En al fijn grepen weet : 
Fr duncht / daar tegt het neer / 
aar legt het nedrig neer / 
En / dwaal ick / proeft het ſelbe mals / 
Oft nog verheben ig. 

II. 
Siet / Dader / of mijn oogeu aan 

Het hoge flaan / 
En hôge ftaan ? 

fet mp gebogen gaart. 
Mijn hert / mijn blepn begrip / 
Mun oozdeel fs een flip / 
Een komt aan ’: grondelofe niet / 
Bat het niet Doozen fer. 

11 
Als fel u mp genegen fie / 

_ Hs wegen fie / 
Verlegen bie 

Ich u mijn dienſt. En wie 
Wie ben ick worm / of maad 
(Seg teks) díe uwen raad / 
st Sehepm Lan uw gena-berbond 4 
oud peplen tot Den nn ® 3 

Heb ick mp ntet ín billyckhepd 
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L DeEtL, 

Gewillighend / 
En fiuilrghepd 

Ootmoedig neergelepdt ? 
Soo ned2ig alg een bind / 
oo nedzig alseen BiND/ 
Mat fig ten botten bergendent 

Als 't maar De Moeder mint. 

Een kindje dat maar ſupgen kan / 
En bupgen kan / 
En tupgen DAN 

Sijnontuft met een traan : 

En trecht men ’t ban de boft / 
En trecht men &C. | 
t Mag ſchrepen om beg moeberg caat / 
Maar nopt het Il 

Soo mp Heer uw genade· ſtroom 
Ce ftade hoom ; 

Of ſpade hoom ; 
Of fig ban mp bertrecht : 
O! Deoebtgen vertrech! 
O! deoevigen vertrech! 
Pog ſal mijn ſiele ſwijgen ſtil / 
Om bat het Dader wil. 

VIL 

O! Stenders, Priefterg: Koningen } 
Die woningen : 
En kroningen 

Hebt ban Iſraels Heer. 
Macht berver op fijn gunft / 
Vacht EC. 
eht is fijn goedheyd grondeloos / 
Soo {9 fp eyndeloos. 
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UYTSPANNINGEN. 

UTR en VDING, 
Van den 146. PSALM. 
Trant : Gy WEET &c. 

Hist EEEN 
heisa —* de rest ja! Pijn waardfte 

e= er atd enn de 
—— EE nn ed IE ee ien ee SS ERE) — 

Pand mijn ſiele! Ten Hemel dra! Ten Hemel dra! 

SSS EEn 
De Wereld achter Hiele! Soo noch in xt bleef or 

— F —— — — EE TE 
— gaan / Hm ving zen laat de harpe flaan / 

ee a Jen — — mn Jas, EEE dl 
In's Heeren Woff — je werk der faal'ge zielen. 

Mat fijn des Werelds — dog? 
Daar Wijfherdt/ en haar wiſhend/ 
Haar gunft en macht is maar bedroch / 
Dat (fteunt er op) uw mis-lepdt: 

Sijn —J— gaat unt / fijn hoog ontſag 
Pergaat met raad· en aer-flaa / 
En hp die op Dien — J wis ſchrent. 

O Hemel! kat was fi jn — 
Wat twas fijn wel · ſtant achtbaar / 
Dien Jacobs veees ín al fijn druck 

76 
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Kie WEE 

at tal ſjn ſwackheyd kracht Waar ! 
fe/ als het fchepfel krachtloos wijcht / 

En Hy in anaft en brees bef wijckt / 
Niet / ſegt / dan / Stel de Reen a mijn God / wacht maar, 

De Heer die's Hemels vaſt gebouw 
En Dee / en aarde maakte / 
En vonberwzichelijche trouw 
Bat díe nopt eeuw en flaachte. 
Dooꝛ hem Des werelds fchobelfng 
Sijn vecht in Aecht/ en bzood ontfing ; 
En díe ín banden flfep / baach log ontwaakte. 

V 
De Heere doet een heplſaam licht 
der blinden oogen opgaan ; 
De Heereſtutt / en ſteunt die ſwicht / 
En helpt ben vallend opſtaan: 
De Heer is Berber / Dader / Batend / 
Han die hem fonder bepnfen Dient : 
Hoe kan de hoop (dan op gem) ín den top-flaan? : 

den bupten-Landfechen pe 
De Mannelooſe brouwen / 
Den Waberlofen druckeling / 
Fn haat / fn fmaat/ fn rouwen / 
De Heer een wiſſen toeblucht (9 : 
Den bofen een berbarenis: 
Wie ſoud op fulek een ET Zurlntet bouwen? 

Des Heeren hieven ind bie vaſt 
Stond / eer De wereld haft-ftond / 
Sal dupzen/ alg Der fonden laft 
doen finckten fal/ dit baft Fond. 
Hi Mob ts ( Spon bol gena: ) 
Hallelujah! Hallelu-jah! 
Wiens Godhepd eeuw voor eeuw onfeilbaar vaſt jen | 

Winterm. 1661. 

Ne 
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„8 UYTSPANNINGEN. 
J | Volgen eenige 

N | AANDACHTEN, 
ni Ki Over ommige van’s Heeren Gods 

| Eygenífchappen , &c. 

Den Autheur voorgekomen geduyrende fijn 
verblijv in Oftagie in't Land van Cleey, 

> J. — ——————— mn EHOVA 

Op 1 SAM. 30: verf. 6. 

Onherroepelijcke Jeugd ! Of : Gavortte a la fronte. 

| J. 

Zak at —— — Rit S EEE 
EE | Oet Gefelfchap dat met mp 's Hemels Beer: 

mer 
ge hep en bip, 3 —— te loben met — Imt 

eelt In 

J | | gefegend Daderlands Noch en fijg’ ick niet / gez 

It Gt | 
vaii vB Hemels eeft en kend geen band. F 

2 | € 
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J. DILXI. 

II. 
SHemels Geeft te dieren pand / 
s hemels Geeft en kent geen band. 
Hooꝛ des Beeren LTiebelingen / 
Paulus en fijn IBet-gefel / 
In De W zede Boepen fingen : 
's Hemels Geeft en ay geen quel. 

III. 
Iſrael in Babels dwang 
Wepgerde ('t is waar) den ſang;: 
Bant men bergde 't Beplig fingen 
Onder 't Goddeldos gejurg; 
Dies fp lieber treurig hingen 
Aan de Wilgen / — 

—J 
Magr en is niet's Hemels Oog / 
Off wr laag fijn eben Hoog? 
Sitten Wp ín treurig dupfter / 
Jog behoudt dat eeuwig Licht 
Al ſyn glanſch / end alg ſyn lupftec / 
Weerdig al ons off en Dicht. 

Wis Ben Hemel is het all- 
Weerdig/ en Wap niet met al. 
mag Die maar tn Glorp blinchen / 
Doe Bp dan bep dat Bp boet / 
Of bp drhben / of Wp ſincken / 
Wat Hp doet is eben goed. 

VI 
Wy fijn nfet dan booz den Beer / 
En ong Hepl f8 in ſyn Fer , 
En fijn eer fn al fn merchen : 
Als Bp ong dan fincken doet / 
dunnen Wp fijn lof maar grecehen; 
at Hp boet is eben goed. | 

Wijr- 

— " 

— TT ⸗ riad hentai Nr rr EE. — 

„ mt k J à : 
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— me 
N 

— — — — — Dine 

VII. 
Wijshepd fonder epnd’ of paal 
sin fijn wegen altemaal: _ 
Sijn fp fuechepd / fjnfe foethepd / 
Raar ong altyd fwijgen ſtil / 

Want de wefenttijche Goedheyd ; 
Maachkt het goed / * Et Sp't batt. 

@uaad ! feat ſomtids ons geboel / 

End'ons wijshepd mift haar doel : 

maer foo Wop De reden agen 
MWaarom ’t Dug den Hemel KOOS / | 

Sleeck / ons wijshept was te rraag/ en 

All' ons ſinnen RS | 

Paack top meenen ’g Heeren Eer 

Was op and're Wijd Heel Meet / 

Wan opdefe / te berbzepden : 

En wp feplen ín Den bond / 

Omdat anders / als wp fepben / 

In fijn Raad gefchachen net. 

Ondooꝛgrondelijtken Raad. 
maar maar enckel wijshepd ſtaat⸗ 

@n-nafpeurelijche Bonden ! 

@n-bectfpelijck Beſſlupt! 

@On-berepekielijche Monden? 

_@n-upt-fpzehelijck — 

Raad » waer boor Hen Hemel ſtaat 

En der aarden wigt / en Maat 

@her-kunnig upt-gebonden 

Ohber-konftig is geftelt/ 
gen verordent fijn DE ſtonden / 

En de ſterren all getelt; 
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Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 

UYTSPANNINGEN. 

Raad, 



D RE Tt. 

XII. 
Raad, waat na Den Hemel ſweeft / 
En ſich voegt wat is / ofleeft: 
Mie de raderen en ſnechen 
Ban Bit magtig up2-werck dze : 
En befpant bat geen gebzech en 
Sp/ of pets te rugge blijft. 

XIII 
Raad, ong Min foo weerdig / Wid 
Als De Goedhepd felber is. 
Wie ſoud' opt/ om epgen boozdeel / 
Menschen dat bien Weten beach? 
Of dat fchatren / tn fijn oogdeel / 
Ligter dan fijn ongemach 2 

XIV. 
Jautter ging dít gantfche Fond / 
Dan een mijt Daar ban/ te grond. 
Daar (duncht mp) belieft figalle 
Dophepdr / Detenden/ Ajckdom / Staat: 
Laat het ſincken / laat het valle’ 
Als maar Defen Raad beftaat. 

XV. 
Asset geſelſchap! bupgt um imien / 
dat Den Hemel ’t ong doe fien / 
En onf’ wille boe verdrinchen; 
Tot Wp met berwondering 
In dien Ocegan verſinchen / 
En bergeten alle ding. 

k 

Op 't Fort Nieuw Rees 
28, in wintermaand, 1673; 
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UYTSPANNINGEN. 

Op 1SAM. 30.6, 

Ee fingen alg boben pag. 78. 

Soet Gefelfchap dat met my, &c. 

| 

Vaar mijn magen daar mijn vrinden 
daar het broom gefelfchap mp 

Meed te vangen / meed te binden 
Wiſt ín foete — 

t Scheen wat groots en bar gewicht 
Weerdiger Dan « Sonne-ltcht : 

zwaar het ziel-berberbend’ Eygen 
Was''er in / end’ ongefindt 

Sig tot 't heylſaam Niet te nepgen / 

Daar de Ziel maar —— 

En gelÿch mp daar derdwint 

Aichti dat in de vriendſchap fehijnt; 
Soo verdwint mp al de blphepd ; 
Soo de vufte ban mijn Hups; 
Soo ben blick ban gulde bephepd; 
Soo ’t genoegen ban 9e big 

met ín mijn gedachten schtet 
Eeuwig Alt, en ’t epndloog Niet: 
All het Eygen te berfaachen / 
All den € CA EL toe te ffaan / 
Bat is nu mijn hoogft bermaak / £N 

Pat doet alieg mp bergaan. 
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Nar blijft daar het Baderland? 
Ca; waar blijft Dien foeten band / 

U. Hert-fterkte in JEHOVA. 

tot | 



| V. 
t Hoort den Hemel alles toe 

kk Deet, 

Mar ich denck/ en wat ich Doe/ 
3Dat ick hebb? / of opt bermooge / 
Pat me lief iS, Wat mp luft / 
UL t begeren ban mijun’ ooge / 
pn Hernoegen / en mijn ruſt. 

VI 
Wis / Die ’t alte fchtep / Wel weerde 
Is / Dat alles Heim bereert. 
Hr iS d' Wanbang-loofen Ader / 
d' On· uetputteſyche fp2ing / 
tGeondloos diep daar 't al te gader 
omt / dat upt — F ontfing. 

Wyy fijn niet dan ſtof en Eerdt 
En bp Hem geen ffofse Weerdt ; S 
Koopt wat Heerlijch ig te vinden 
In de Wereld all op een 5 
Minſte flofje ín de NDinden 

Heeft gelijche weerdighe’en. 
VIII. 

Ep! helpt mp het grondloos Niet 
Asten / ban al wat Schepfel hiet! 
Jets / jantet en fijn bp weerdtg 
Vlendſchap / goedt/ bermaach/ of eer / 
(Meenen Wp ’t is onrechtveerdig) 
Alle Schepſel hoort ſijn Heer. 

IX 
Teent hp ong ont eenig Goedt / 
Is upr Goedhepds dverbloedt: 
Des wy Hem te dancken ſchuldig 
Syn / en neemt Bp ’t ong weer aff / 
JRtetsg te dꝛagen ongeduldig ; 
Want het gaat sot ie bet gaff. 

2 “Gaat 
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84 UYTSPANNINGEN, 
X. 

t Gaat / weer tet dien Oceaan 
Maar Het eerftlijch quam ban daan. 
Wis / mie Mep! (3 niet gelegen 
In dat my pet Goeds gefchtet; 
Maar bat tch De Goedthephd fegen’ 
Nig ben Heer’ het al gentet. 

XI 
Hebb' den Hemel kat Hem luft / 
Soo fS al mijn tuft gebiufcht. 
Dat Hy epndeloog gelukkig 
Is / dat is my (laat/ en beoeg ) 
asen tch bzolijchk/ bew ich drzuckigh) 
Althd bpreugds / en mes genoeg. 

8 
den ben maar tot Godes Eer / 

vat Bp bie / Wat wenſch ick meer 4 
En Bp (al die fonder feplen 
Althd krijgen / wat Bp doer: 
Soo fal felt mijn Hepl befeplen 
Inhet quaad/ en tn het goed. 

ATIL, 
Sit ichk eenſaem /’tíS mijn beeugd / 
Dat de Heere fia berheugt 
In den rep der Cherubijnen: 
Of de Werld mp alſem ſchanck / 
t Bitter fal mp liefljch fchijnen 
Deinckt den Hemel NE. 

1V 
Jroep! dat ich opt onbedocht 
t Hepl ín epgen voordeel ſocht! 
Dat be Waarhepdt mp rechtbeerdich 
Meert / De Godhepdt alles / end’ 
ms te fchatren ’t minft niet weerdich / 
Is mijn Mepl/ of ichen hen ’, 

Op’: Fort Nieuw Rees 4 in Loumaandt 1674. 
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IL. Deer 

t Verheven Herte van een 

Chriften die Gode leeft. 

OpzP AR. 17:6. 
Tefingen als Repicavan, fiet pag. 12. 

J. 
ANootmoedig Hert! Dat alles ober ſchehdt / 

6 dat vander aarden in ben Hemel flapt / 
Dat vander aarden // 

En trapt op bergen en ſpitſen als blachten 
Vrent-fchape Meufen/ fonder Hemel⸗twiſt. 
Hegt-fchape Meulen / * — 

Des Hemels Licht Heert u des Hemels glanſch / 
En wat daar is ban binnen door te ſien: // 
Ae fien’t geen wijfen beeftand’gen als blinden 
In al haartetter diep eri velig blijft. // 

De Wijsherù felf / Dar oben biep / 
Te GObedhepyd fonber paal beminnelhck / // 
Mien Oreaan ban ’t epnbloog Genoegſaam - 
Zot aan H toonen / eea erp boog. // 

den gardſch Monarch te en is te klepnz 
Med Hemels Beer / en Schepper iuft u maar // 
Met's Hemels ſalige Geeften te Dienen : 
Dat fs uweBlorp; Olozieufe Ziel! // 

V. 

85 

Fen Waarde: Moparch te fijn ban ganſch be Werld ; 
—— koſtelyckſte vat de Ganges ſchenckt; // 

uſten / Dielage zielen verleyden 
n wel w aar boog u te kleyn. // Sijn wel wat fchijnfel/ m pl 2 get 

3 
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85 UYTSPANNINGEN, 
VL 

Det Wefentlijck , Ja felfg be Wefenaar 
| Daar al vat Heerlijk maar een beech bantg, // 

Sl | (Cen beech? Meber/ een fchijnfel ; cen ſchaduw) 
d | | | Dat Wefentlijcke Baar / is (elv uw Deel, // 

| VI 
Gp kent geen dtenſt nog lage flavernp : 

u Geen luft u ringelt in haar bupl achten; // 
J Geen menfchengunfte, geeneere geen fmaatbhepd / 
J Geen weerldſche wÿſe: Er op ftaat te hoog. // 

111 
Der KFeuſen daad Was rotſen van °t gebergt 

— — — * 

Ceſcheuren / en te torſſen opeen hoop; // | Altoos Den Wemel (Hoe hoog) te beftormen > | Joan Babel hoogte Nutteloos gebaoel ! // 
J 

| Maar ap gebfedt wis Bergen u ter hulp / 
zi Die op 't geloobtg Woord u fraan:en dienſt / // 

@m den Magtigſten vpand U felven , 
Ut’ onderwerpen tot u eeuwig Hepl. // 

X 
Zet CThans fal uw Wil A nopt outruften meer / 

| Bebpfelt rot de hoogte ban haar kaoel/ // 
| In't onberkozich’lijch beflupt te vecitefen. 

®@ faltg fterben / Daar fp eeuwig leeft! // 
XI 

Matis'er boo? uw hoog gemoed te ffep! ! 
Die niet Boos u maar doo? den Hemel werekt. // 
gp laat lage gemoederen Ereumen / 
en grypt het fteplfte fonder kommer aan. // 

XII 
Dabid ben Feud / en Simſon floeg den Heeuw : 
Bepd beelden ban uw ongekireucht gemoed. // 
Daar fijn geen Deugden foo hooge / foo ſwaare / 
Die 't kloeck Gelobe niet ter hande grint. // 

O! falíg 

° df 

3 Ì _ 

n Mt — nt — — Ge ve” 
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, DerEt. 87 

XII 
O! falig Niet! O! Edel⸗ —— Niet! 

ie oogen, niet met alen fit 

Dis die eb, die waarhepd/ Die —— 

Maachkt uw heel Hooger —* die hooge ſtaan. // 

XIV 

oot-hertig Niet! Dat fig bevrachten kan. 

id bin den Wemel om geen hooger gaal: // 5 

Pant dat ick Niet, en Hy Alles alleen is/ 

Dat's mijn Genoegen / en ick wenſch met meer. // 

In't Fort Nieuw Rees 

rx. in Lioumaand 1674- 

— — 

ONEVMNDIG Ket Kort Ao 

Weoonende in de Donckerheyd. 

Op 2.CHRON. 6: 1. 

Te fingen als 

O Heylig falig Bethlehem! &c. 

1 — 

Oi Áb- EE Sit git
 ZEE — — 

Heplis/ Dep. reign selig ALi wert 

ttr 
® on- —— — 

ii 
Die oock ’t J———— — 

F4 Be⸗ 

—ãe—)2 
— 

nn —— — — 

— 
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— * 

— 

EIS my des Heeren
 whshepd geeft 

ss UYTSPANNINGEN, 
itn 

Bedwelmt / en al uw Schepflen wijs leyd! 
II. 

Ick bupg votmoedelyck mjn Enten / 
Dat fig uw Godtheyt t° mywaarts keere / 

ngeeb' dattch u ſonder fien 
Anbidd: en er gugtig eere. 

| J 
Hw Knecht ging in de Dayfternifs?, 
En vaar alleen Waart Bp te binden : 
tend moonplaacs ín het Doncker ís / 
@malle fchepfelen te blinden. 

TV. 
Gp ft een Licht, en woontin’tlicht, r.Tim.6:16. 
(°C fs waar ) maar daar geen mensch kan toegaan / 
En daar het fcherpft-fiend’ oog hoog ſwicht / 
Dien Gp een bitch ban beer’ wilt toeſtaan. 

| V 
O! faal’ge blindheyd! Dupſternis! 
Door’ Koſteluckſte licht ce Biefen ! 
Wie foud nfet bepd fijn oogen wis / 
Danckbarelijck vaar hoop verlieſen? 

VI. 
Mijn ltefſten Bepland! die daar Woud 
Miyn regteroog als tin de Meeg is 
Verblindet hebben / ’t ſſincker ſtout 
Met vegt ook na Dat oordeel veeg is. 
a VII. 
@ faal'ge Dwaasheydt : daar op eerd 
MWat wijs is / fig in moet berlfefen z 
En niemandt fs de wijsherdt weerdt 
Dan die / Die Bwaaskhepd — 

—J 

Exod. 20: 21. 

Matt. 5: 19. 

1, Cor. 3. 18, 
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Ter EMR Ho 

Ee fien de vreden ban Haar wegen / 

asen fch haar danckbaar / en beleeft 

Prijs die / maar ſpreechſe Eragons tegen ; 

maar als het Haar oock met en luft: 
Dan pes ick blind’itng al Haar dade' / 

En bind mp (Duncktmp) meer geruft / 

Dan als ich na de ——— 

Wat peplt een ſchepſel's Schepperg werrck / 

Of ’t reedtijch 18 en ’t wit han raken 4 

Dewit ven Schepper Wijs en Sterck 

Wet, met fijn Doen / han breien maken. 

den Hemel werche wat Bp Wil / 
Bewjl Hp d’ Eeuwige Beſlupten 
Aptböert: en ’t Schepret fyne ſtit / 

En flupte Reede / en — bupten. 

Telt opubingrenb2p/ / wat recht 

Wat onrecht fp / m's Heeren daden / 

En luyſtert wat De Meden feat 

Ditbaatde werld , en dat fal {chaden. 

XIII. 
O! dwaſen menſch! boor vefen Was 

Ich oock foo wijd : maar na DEN Nfazond 

Dan defe wijsheyd Mp genas / 
Sch haaft ban al Die ed af-fond. 

V. 

Moe wag’t mijn Hemel (oachtmp) Lan 
AL Godes daden KRe'en te wÿſen: 
Puig ’t mijn Hemel dat ickkan /· 
Al fie fch enter / Die wosherDe prꝛiſen. 

@p! Prifen! Prijfen tg mijn plicht / 
Nlet vragen water goed % — fs. 
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UY TSPANNINGEN. 
Wat kan het anders fijn als Wicht / 
t Geen D' vpt boer es: den eeuw’'gen Traad fs. 

VL. 
Wat doet Her faal’ ger Beeften fchaar 
Al juchende boo? Edens paden 2 
Als prijfen ’t geen Doo2 d'uytkomſt haar 
Perkundigt wert ban eerrsg Raden. 

Soo beel heb fch te Doene met 
De wijsheyd blindeling te pzijfen / 
Dat ick geen tijd en heb foo net / 
Pat goed of quaad ſchyn * wy te Wfen. 

Men hemel fchten mp tot fijn Eer / 
Piet tot het Oogbeel ban ſyn wercken ; 
Bliͤtkt mp geen Heden / dies te meer / 
Ian tc mijn epgen Ti merchen, 

X I 
Mort-om ss feat mp den — oyt 
Den waarom ; foo ſal telt hem roemen / 
En werch / en Vreden bepd boltopt 
Al- pꝛſend — De 

Weet ick die met / om Dat het upt 
De Goedheyd Homt/ fB ’t goed te NOEMEN ; 
En / want het upt Be wijsheyd ſprupt / 
ALS on-berbererlijch te —— 

Wie is'er die niet billck * 
Dat Reden hfer maar enckel waan is? 
En’ werck te pryſen / meeft om Dat 

Het vande wijsheydfelv gedaan is. 

Tot Rees 25. in Lioumaand 1674. 

Eynde der Reefcher Liederen, 
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T VAEBE gi 

KINDE R-L ESS È, 

of 
Aandagtop 1 Petr.2: 2. 

Te fingen als 

Wat derelijckerklagen, &c. fiet pag. 4x. 

J 

wöckt wat Hoge ſchoolen! 
plagt met u — *— / 

En bolgden uw getend : 

Sulch weten ( merch ich nu ) is MAAT Onwetenhepd. 
ER. 

Hw vubbel-finnfg twiften 

Is tijd/ en moepte quiften : 

Die wert’'er beter ban ? 

Een nfeuw-gehozen Sulgeling mp leeren kan. 

@ Lammeren bie fupgen 
Ich hom mijn „of Pf hungen / 

En baoz u nedeio fraan : 

Wii niet naar Leyden , maar bp u/ ter fehoole gaan, 
iN. 

Aw lacchen/ end uw fchrepen 

mijn Leffe fijn ; — blepen 

Is Weeren fonder ſtem: 

zp welck de Woorde⸗-pronck ig Heeren (onder Elem. 

Vv 
O! ongevepnfve 1 Slechte! 
Als °t hongerig —— 

ert tot fijn boedfel blieg 

te twijfelt of gp ’t meent?wie meent et datg’ llegt? 

VI 

Gp kent geen ongeluchen ai 
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92 UYTSPANNINGEN. 
Die ond ín’t leben drucken : 
at fS °t dan dat gp fchzept 2 | 
Of werdt u metck / en nr melch uw luſt ontfepdt £ 

Daar komen volle borſten! 
Wart happig / gratig dorſten 

s dat? uw dogje vlamt / 
w bertje ſpringt / uw Kid ad uw boetje ſtampt. 

Wat is dat gulſig lecken? 
Wat fs dat trecke bechen? 
Gp neemt Get Wel gelig ; 
Hw en {hand / boet/'t heel lif/’t fupgt al wat aan 

ug, 
TX 

Vel! laat gylos? Waar henen 
En waarom Weer aan ’t meenen 4 
Wat deert u dertel hind 4 
Of ift om dat ap jupſt nfet Loos genoeg én bindt 4 

Wat fpooù heeft mp betobert 4 
at luft heeft mp berovert? 
Dat ick ín’t ſoecken ban’t 
HKAecht boedfel ban mijn ziel ntet houd een kindere 
en trant ? * 

PAIS foo mijn Diel fig heerde 
En ban een hind dít leerde : 
Soo maeckt’ een fupgend Mam / 
Mp heel geleerder Dau fch opt * Leyden quam. 

X 
ENDE, Wigtje / met uſchrepen / 
B Wil lagchen / bungen / vlepen / 
En imuw range ſtaan / 
K MOE met u Niet fijn / en met uten Hemel gaart. 

Den 
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1. Deet. 93 

‘ Den beflooten HO FE, 

Op C AN E IR 

Te fingen als: 

Ick heb u lieff » — ſoet, &c. 

Fen — * — — 
En Luſt-hof mijn ziel gelyck / — vr 

EEE 
kern krund / en Water vijch/ Den Honing kant 

EE ZEE grt 
Magtig Al heeft Dien geplant / Tt vrober homt 

2 EEE zEEl tit: dtp 
p daar in / noch Dier / Beſloten in eert murr ban enckel 

bier. Wat ſal mijm Beminden / Ee fjn Tuſt⸗ aaf 

EEE eneen 
binden / Dat Hem lief getal / Sijn Min hernoegen 

nd — gp — —⏑⏑ ———— —— —[—— 2 2 2 — 

— — — — — — — — — — 
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rte an 

— — — 

— 

— 

UYTSPANNINGEN, 

II. 
Mijn Wief nam mp upt’t ander belde / | 
En heeft mp tot een luftig Hof geftelt : 
daar ich voor heen 
Hag bol aſſche / peupn/ en ſteen. 
den arbepd in ben Bomer heet 
Stond Hem niet min Dan op een bloedtg feet / 
Wat fal mijn — ett. 

4 
Hp bouwde een toorn / en ſpits Daar op / 
EEn ftelde trouwe Wagters ín den top / 
Diemp/ ten wal / 
Schutten voor het ongebal. 
Ben Hemel Bp gebood en fepd' / 
Son geeft uw warmt / en wolck uw bogtithepd. 
Wat fal mijn — Ji 

Bp plantte daar beel eedel krupd. 
De Kuysheyd alg een fupbze Telp· ſprunt. 
De Nedrigheyd 
Als damit’ langs D' aerde lept. 
Den Palm-boom ban Geduldigheyd. | 
Die / hoe gedruckt / te meer fijn rancken ſprepdt. 
Wat ſal mjn ennen et. 

Sp plant daar den Granaten-ftant / | 
Se ſbrucht / daar in Hp opt genoegen nam / 
Die't hert berfticht 
Panden HP iddagh-brand ) berguicht. 

Men eed'len Wijnftock, welckers fap | 

dem daealijks dfend tot faal’ge Dzonckenftlhag. 

Wat fal mjn a ett. 

Hy plant het Bertten Sonneblom⸗ 

at fig altijd keert na Den Wruidegont / 
Dat's morgens foet 
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LAD RET 

t Heplig opgaand Licht begroet / 
» En bolgt het ban Den Dageraad / 

s Cot dat het fn fn Middag· top · punt ſtaat. 
Wat fal mjn Beminden — 

Een liefllüjck / gull' / en Milde-kruyd 
In betten grond upt Liefde-wortel ſprupt; 

Dien / ongemeen / 
d' Geuw’ge Tiefde bragt bene’en ) 
Daar fet hy Munt, en Goudsblom bp / 

Op dat het Milde· krupt te beter dp’. 

Wat fal mijn Beminde va” — 

Goutsblom Dat Bozr? en ſchaad lick kruyd 
Als 't fonder Milde-kruyd fn hoben ſprupt / 
Mat groepen Doet 
Giftig krups ín oBerbloed; 
Ja al Get heplfaam Brupd verſmoort / 
Het Herte dorr't / en maar het oog bekoort. 
Wat fal etc. — 

Bet fchaadlijck on-keupd/ dat het kruyd 
In ’t groepen deert / Dat Belgt Hp ligtig UPE / 
En boben al 
t Eygen-Self dat groot getal 
Pan krupden moogt: en ’tSelf , Dat DAO 
En boor, den Hemel groeyt / plant Bp daar boog. 
Mat fal mjn etc. * 

Het booſe Klim van Hovaardy, 
Dat alles ober-flepg'cen wil / ruckt Be 
Eer aarden upt / 
Of fijn wortet weeldzig ſprupt / 
Met dupfend kronch'len/ daar hy ſnood 
Den beeg meed fleelt / en and're keupden Dood. 
oat ſal ett. | 
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96 UYTSPANNINGEN, 

X Ì. 
Het Nijd-kruyd, Dat fich ſelb berteert / 

1J Als and re groepen / Hy met pber weert. 
J | De DilPlen meed / 

9 4 t Steeth’ifg hrupd ban Quetfe-vreed’. 

/ Wan Spytigheydt, Gan Stuyr-gelaat, 
| | | Ban Toorn; en Wraack , ban Spotterny » en Smaadt. 
H at faletc. 

XII. 
4 Een Veynf-kruydt heeft ſchier pder krupdt / 
1 Dat hem gelekt / in maachſel op end’ upt. 
1 Dat was in mp / 

Ì 1 Leugentaal, en Veynfery. 
Beef’ Hy ban alle Deck ontbloot / 
En fteecht dan met fijn Waarheyds-Sonne Dad: 
Wat fal ett. 

XIII. 
Min Hofeertijdtg een Dorre Tandt / 
Is nuberctert/ gefupbert/ en beplant. 
NI ’t nu den Heer » 

| Die hem maackte tot fijn cer / 
; Ë | Sal luſten / Dat den inbloedt ban | 

4 Bin Geeft hem koeſtert / en maackt bzuchtbaat; ban 
Dan falmĳjn Beminden // Fn fijn Luft-hof INDER 
Dat hem lief-getal / Sijn Min genoegen fal. 

Eynde des eerften Deels. 
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7T. van LODENSTENNS 

UvYrT-SPANNINGEN: Hi 

KL il) E -Bitn eh ht 

AANDACHTEN 
Over byfondere 

Geeftelijcke Stoffen, 

—u —— 5 ‚ 

‚ll I 

J7 
—0— / ’ / 

7 Al 
U 

\ | 

W X 
RAS 

€ /) —B 
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Pf. 19:18. | 
Laat de Redenen mijnes mondts , ende de overdenc- 

kinge mijns herten wel-behagelijck fijn voor uw 
aangefigte; O HEERE mijn Rotf-fteen en mijn 
Verlofler. 

Pf.63:7. 
Als ick uwer gedencke op mijne leger-ftede , {ao 

peynfe ick aan u in dernacht-waken. 

PJ. 104: 34. 
Mijne qperdenckinge van Hem (al foete fijn. 

Job. 35:10, 

Maar niemandt en feydt: Waaris Godt, mijn Ma- - 

ker, die de Plalmen geeft inder nacht è 

7 Fer. be: 14. 
Hoe lange fult gy de gedachten uwer ydelheyd in 'e 

binnenfte vanu laten vernachten ? 

Pf. 45.2. 
Mijn Hertegeeft een goede reden op : Ik fegge mijne 

gedichten uyt van eenen Koning, 
hk 
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L. DEE Le 99 

JESUS AANSPRAAK 
A AN 

Fene Gelovige in droef heyd. 
Trant: O fl —* o ſoete laaps &c. 

OEE Eer 
Profel here! O Dube fonder aal! 

RE — Ei 
Mie Doo? cen flag bewaard Werd voor een val, 

EETL tt 
€ daar op dringt uu ee doorwocn en bral 

— J — — 

— a aam 5  — == 
ese Er 

are — — et maen —⏑— 

__ 
OS eng ae — 

on 

adat 4 an alt — — in 

EE — — — ... — — —— ge — — — 

derſint ap aff” uw dagen 

— A 
* > Dury! O! foete eek 1) ín klagen 4 

t Ist aanfechijn maar / at fia u tegen ſteld / 
En tstuw nut toont urterlijtkt gewelds 
Mijn hand flaat (Want het flaan is Daderlijcks 
Maar het hert is Wa; Waarom fijt ap ſchuw? 
raar het hert is u/ geftadig / 
(Ol dupb! o! foete Dup!) — | 

& 2 Hi 
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k ln or rn ne tin * 

zoo UYTSPANNINGEN. 
— Ns 

Aw tratten all bergader fct bp een / 
Maab Bemei-Ozanch ban ’% Htefclijch gemeen / Cen dranck / ten dranck / op 't eeuwta B2uplofg-feefts 
Want het hertts ure; waarom ft ap fchuiw 4 
Want her hert is u geftadia / © duph etc. 

[Vv 
t Verbrhſelt hert Gan ín uw boeſem tept / 
Schijnt door De tranen henen die gp fchizept / 
En terecht mp ’t lieflijck here tec boefem upt, 
Dies het heee fl uw ; Waarom ft ap fchnw 2 
Dies het hert 18 u geſtadig / O dupu etc. 

Gebroken klanch ban teel gebroken hert 1 
k 25ljb hangen in uto foectghepd bertwert / 
Op fteelt mijn fiel / gp ſteeſt min gunft/ en al. 
Dies her hert (8 uw; waarom fijt an fchuw : 
Dies het heet ig u geſtadig / O dupv etc. 

VI 
Kom geeb mp dan uw tanger herte weer : 
elit rum /Ack fat het foramen na mijn leer ; 
Ichk fal’tberaarden/ (chicken na mijn dienſt. 
<00 hebt ap mijn hert 't epnde ban uw fmert ) 
Soo hebr gp mijn hect te huwen 
(GO! Dupb! a! foete duph f) aan ”t uwen. 

4. Auguft. 1653. 

JESUS Lijdende Liefde. 
Coon: Ten is niet alle tijdt, &c. 

| L 

EEE ETT tte a a a 
Edd — —— EES 
Dn ziel! mijn biuage ziel! die alles onderfoecht/ 
En omde eew vooeleẽ Het oud en nieudoozbockt/ 

| | Dind 
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* D BER L, 101 
— — — — — — — — mt — mn — 

— — — — — — — — — 
kT — — 

— — T — — mj — — ee — — — — — 

Ent 
—* 
— — 

Vind opt berk — fuick —— sint werck 

— ee er ES 
—— SE gtt E ie — — 

Pan Godes Dierbaar Soon mt boukven ban * Kerk? 
ie 

Geſchapen beeld verſpilt moedwillig'hemeiſſch licht 
t Seffſtandig Beeld den arammen Pader In't geſicht 
Segt / Dader / han ben Menſchentet van door Mijn bal 

faan ! 

Daar legt dan ’t heertijch lichtzen bing dat groot Werth 
aan. 

1iL. 
T'hans keek ben Memel upt / en reyckhalſt na den ffal/ 
daar ín haar Schepper lag;maar meeft na °tongeval/ 
dat alg het eeuwig Fecht fijn trots verachten weeeckt / 
Met camp en blgechen tu ’t gefegent herte ſteeckt. 

TV 
Nat fftorots! en trots onbupgfaam menfchen-hert ! 
Dien dít al raacht ’ Hat ap ntet meer bewogen Werd 2 
Wom / fiet u Schepper aan Door u ban boben aff 
gBeftoten / en booz ugedompelt tn De ſtraff. 

Vv. 
mijn fiel / die op de diept’ / han deſen afgrond ffaart/ 

dn fupfelenbde fiet geen epnd ban ltef de; Baart | 
Vrucht,en verwondering: én roept, olBepd’ nenm Wwenſch! 
O! Jeſu! Jeſu lieff! wat deed gp booꝛ den menſch! 

VI. 
Daar legtmen’t heplig lif / door vaak / en phn / en moept 
Amegtig op het harde hout / verbloeckt / berfoept:. 
Fijn Jeſus op het Kruys! en fch opt fachte bong ! 
O Jeſu! Jeſu lief! wat deed gp al hooz ons 3 

VIL 
t Dermoepde Hooft foekt ruſt / en Godes rjcken Soon 
Vindt / lepder! tot fijn peul een fekeligen kroon ; 

G 3 Om 
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102 UYTSPANNINGEN., 
Om mijn Door moepte en fo2g ontftelde breyn fn ’t bong. 
(Ceruften. Gefultef! Wardeedgralboozanss 

VILL 
Waar firecht men ’t ligchaam upt / en gaan de nagels 

dwars / 
Dooꝛ hand / en boeten heen / met pfelijck gelanarg : 
Terwyl mijn ligchaam cuft / gefondt en fonder pijn. 
Wat deed u Jeſu! uw cuft miffen hoog be mijn £ 

TX 
Daar recht-men ’t hout om hoog / en 'sligchaams 

ganſch gewigt 
Dat ſackt / en hangt aan verſche wonden en gewricht: 
Terwijl mijn ligchãam ruſt / geſond en ſonder pin. 
Wat deed u / Jeſu! uw en miffen Booz De mijn 2 

Daar hangt hp nu bekleed Met flijf-geronnen bloet / 
Gat bloeft uit hooft en ſtriem / en wond fn hant ent boete 
Eerwijl mijn ligchaam warm en eerlzck is genecht. 
Wat heeft, Jeſu lief ! * ie een min verweckt? 

Paar lefcht-men hem met gall en edick / als fn bozſt / 
Moor fweer en bloed ged2oogt/ baft ſwooegt en (macht 

ban doeft : 
Terwijl mún tafel ffaat bol ſphs en dranck na wenſch. 
O Jeſu! Jeſu ief! —* * ap Booz den menſch? 

| 
Mat ſahmy / Wiebe Peer ! hoorn te moeplijch fijn 4 
Dat laftof arbeyd fwaar 2 Wat ongemack , Wat pijn 
Ondzagelijch ? die ich hoor u niet wWilliglp? 
Die arbend / laft / en ne * alles drdegt boor mp. 

J 

J Tehans dunkt mo'tfathte dbons/en’tfchadumtg gordijn / 
EE Bop't harde krups maac doorn / en prichelen te fijn ; 

De wijn maar enchel gal ; De lechre ijfe voet ; 
Het tierend Bleed een walg / bp Jeſus dierbaar * 

— 
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OR 103 

AV 

[mp Dier luſten een befoeken komt O Keer : 

Ù — pan u dierbaar krups flegg boor mijn 
oogen Heers 

Hw nag'ten Wonden ’t hert u doornen kroon mijn hooft: 

oo bind ick / Hoog UW — mijn luſten al verdooft. 

Zu ſal ick't dierbaar Krups boo? Eeuw'ge danchbaa
r 

in / 

Dat her bloeck mp bzijdt voor eeuwo'ge fchand er: 

pn / | 
maar meeft dat ick daar dooꝛ ban 's bleefches luften 

Dap / 
| 

Ben aan De werld gekrupſtht / De werld het ig
 aan my, 

20, Lentemaant 1659. 

Jeſus met fijn Bruyd in Twee- fpraack. 

Te fingen als Hertknagend &c. fiet bov. p. 39 

J. 

Bruyt. jn Jeſu ltef / mjn aldertrouſten borg! 

War is dat Dus mijn hert vand ple ſorg 

eſlingert dubt / wat noch het eynd met Mp 
ie Een fp 2 * ie — 

J. Toopt ſlegs / myn hind/mijn llef / mÿn lam mijn luſt 

Icua fta boo2 ’t eynd. Br. Mijn Boem, Mijn KHotz / mun 
Auſt / 

min Hert / mijn Hooft / mijn Hulp / mijn Hey / mijn 

„joop / it CF loop. 

En wil boor u boen / Wat opt menſche Deed: 
yaar ah! maar ah! mün hert en Wil niet meed’ z 

En immers al wat ed gefchiet Is niet. 

lef. Gp fegt mijn Brupd / dat ick uw Bert / uw Borg 

Hu Hooft / uvo Heyl / uw Luft ben/ ſegy Wat (08 
Queit dan uw fiel of foud ick dit ín (chin JRaar fun» 

G 4 Lied 
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— 
104 UVYTSPANNINGEN. 

aL IED der MINNE 
Tuſſchen 

EMMANUEL en SULAMITH 
Op de maniere han 

dHARDERS-SANG. 
Wüſe: Phantaftijcke, &c. 

J 
ie Pod * — verband | lia ed 

—— cht —— —E mie 

— N= BEES 
— ben! f Fom, fet u b mp neder Wael 1/7 aar 

SEE? 
wat falick ugebens 7 Pek fal een kroon ban Hau- 
ng — — 

EE en EE tE Een 

werieren feboon/ & 8 Dierbaar hooft omeen. 
Oon⸗ 

a Gelijckt geheele Hoog lied. fiet cock Jef. s. 1. 
b Fefus Chriftus. Jef. 7. 14- Matth. 1.23. Gode met ons, 
c De Gelovige. Hoogl. 6.13. Preedfame, 
d Als oock Hoogl. 1. 7. 
e De Bruyd bemint Jefum boven al , als Gjnde haar leven, Phil kt. 

met Joh. 14. 6e 
JSoekt fijne gemeynfaamheydals PL 73. 28. 2 Tim-4. 22. 1 Cor. 6.16. 
2 En Hem yet goedts tedoen , als Pi. 116. 12, 
h Kan niet vinden als Hem te verheerlijchen in haar Vichaam en fret, 

s Cor, 6, 20, 

— 
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LL DEEL. LOS 

II. 

Eman. i © onbedachte Sulamith ! | 

— Kk Sulamitij foet ban wefen ! | 

| Paar kond ge bloemen coon en Wit / 
YO aar foud gp ’t krupdje lefen / 
m Dat mp het Beepn / 

n at uwe minne reyn 

Geboegelck ſoud efen 2 
ILL. 

Sulamo De blaad'ren Ban mjn hert Den Mong 

| Hoor lipp’ en tong ontfchjoten/ / 

p De bloemen q upt Den ſelbengrond 

r Met uw dauw obergoten; 

{gate ongemeen 

Geweven Digt in een / 

u hebbenu nopt verbroten, 
G 5 Eman. 

J * Îne 2 —247 5*1 an } rer 12 

Tis onbedacht te menen dat ons goed tot denn Heere rae 

Job. 25: 7. 
k Siet Hoogl. 1: 16. en 4 Io 7: 

AT: " F raar —4 1e Tas ry Cr 20 OP p 

Î A! KS ter wereld 18 weerdig Ct OCE: L : B * 0, 

m Om fefum na behooren te ve heerlijcken. Hoogl. 5: TO, —* 
fram uvtte drucker 

n Of om de liefde van eene geloovige fiel genoegtaam Uyt te dl MEN 

Ho gl. 8 6. 

/ | Berd hr det 
dU: 

u 
rn — or | IC 2 De, 8 FT 

o De Bruyd biedt den Bruydegom LO hjne ver kin & kh 

uv vijg he lar fins, han yhge red An ers fret Math 

ſpruytt V— gehevlight vert . | | naj E E J ef A < ir ì In 

ke er „HH Woord (de Vruchtaer Hp- 
12, 3) fijnde, benevens de ver! ond! El N * | Mark 

p Nn 0 Nn tam! Î J 7 19 d * vrymoed Ì (4 9 det H. * aarn yu Ne eef 

Eek —2 $ farnenfpraken Koh 4-29 Col.4 6. ende geeftelijche 
to: 32. deftigtelijck” t famentpraken ph 4-2 Fn arken bretiefieal 

5 - rarr 7 mm ent Dg le CÌ ond — 

J fden⸗p ichten van onderwijſinge, vertrooſtinge-vermaningen, 
ot MN | 1 Th X nittgaders de 

fingen aan eickander , Eph 6.4 Heb 3.13. rThef. 5. 14. mitigaders 
J — J * 38 * 4 Sin 

Gaods-dienftige oeffeningen van biechten, Pſ. 32. 5. Bidden, P{.5.25 35» Di 

Pf. 57.9. 10 Eph. 5.19. Col. 3:16. &c. 
— ede aangename WOOis p Defgelijex de verbreydinge van die H. redenen door aangenaam | 

den , als Pred. 12. TO 
u * 3⸗ mr Ls za . C )X e niet 

q Dog die uyr dien felven grond , dat is van geheyligder herten komen! 

van de Uppen flegs. Jeſ.29. 13. 8* 
elick 

rOockfülcke, die van Gods Geeft geleert worden, niet in menſchelijck 

Wijsheyd , fiet 1 Cor. 1 * en 2:4, 13. 
f De Heylige redenen fij 

goeden {chat des herten. Matth. 7. 14. 

t Mer aangenaamheyd , Col. 4. 6. Befcheydenheyd, Phil 4.5. Lieflijckhyd, 

Phil. 4 8. 
n Siet Pf‚92.2 3. Hoogl .2:4. en Heb. 13-15-16. de Vrucht der lippen die fijn 

* 3 En * pe — Dn seh „hel Ì eet. 

naam belijden, is’ offer des lofs, in welcke de Heere cen benagen A 
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106 UYTSPANNINGEN, 
KV 

Eman. al aat deo? uw blad en bloemen heen / 
Dooꝛ leut en geur / ban berren / ‚ 
Geanaat en Deupf-trog/ onder een / 

b@®o07-flonckeren alg fteccen : 
c $00 fal ich ín 
Aw ltefelijche min 
O Sulamith berwerren. 

V. 
Eman. d00! Sulamith! op hebt mijn bert 

Berobert met uw oogen. 
Sul, eEmanuel! gp Booz uw fmert 

Hebr mp mijn fiel ontoogen : 
fDus Sulemich 
Emanuel befit / 
gijaat epgen fiel ont blogen. 

VI. 
Eman.hSeg Sulamith! wat was u leſt 

at gp mp (fet booz deur ſtaan? 
kAch klopt / ich vfep ich fpzack om beft ; 
Cot mp den Dauka Hee deur gaan: 

a De Heetefepr dat den glanſch en den reuck van de woorden en der fel. 
ver vercieringen niet genoeg en fijn , maar datde vruchten der goede wareken 
daar by moeten komen , {al ons verheerlijken Hem behagen , fiet Matth. 21: 
34- Luc. 13.26. Joh.1s. 8, Phil, r.verf 11. Pac. 2. 14 1 Joh. 3: 17,18. 
b Datevenwel genade vruchten nieten fijn tefynen nutte, Pf. 16. 2. maar 

alleen in fijn kroon, datis, tot fijneeere. Tit. 2, 10. 
c Siet Pi. 45. 12. Hoogl. 7: 5, 9. 
dDebruyd neemt Jefus herte met haer ooge. Hoogl. 4, 9. dat is’t gelove, 

Joh. 6. 40. jageweldighlijck. Hoogl. 6. 5. 
ed’ Heere Jefus verkrijgt fig onfe fielen en alles door fijn lijden. fet 

1 Cor. 6: 20. met 1. Petr. 1: 18,,19. 
f Siet Hoog). 2: 16. 
ga felven geheelhebbende verlochent. Matth. 16. 24. Gal. 2: 20. 
De Heere weckt haar op tot yverin’t toekomende , door fchaamte over 

t voorledene. als Rom. 6: 19, 20, 21. e 
i Als ick aan uw herte klopte met mijn Woord , Openb. 3: zo. fier 

Hoogl. 5: 2, 3. &c. re 
k Stet Hoog). s:2. Sufter, Vriendinne, &c. 
1Tor den Morgenftond toe ‚ hebick den gantíche nacht gevrachtet, Hoog! 

2. 5 Mijn hooft is vervult met dauw &c. 

— 

y 
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te B £ 

Of ick u ſchuw / 

Mau of ich ben UP uw / 

Pooꝛ Deef” Wit gp daar keur aan,
 

VII. 

Gul. bEp! ſwhgt mijn ſchaamt Emanuel; 

| c Gp heerde u nauwlycx Benen / 

Of’ tf fig rept ter bedd UPL fiel / 

à een’ eet beſweeck met 
eenen / 

e En beed een VIOD 

Pan Mpꝛrhe druppen foet 

Opgrendel / flot/ EN ficenen : 

VIII. 

£ Den olp deed het flot MEE luft 

Opſpꝛingen / gen ich vuchte 

3» fteate waart / hp DAL De ruſt 

Wijn wakend hect ſoo drzuckte! 

i Of — ves aar 

Emanuel nog Waar : 

kMaar laas! het MP miſluckte. 

TX. 

F man. 1 Kuft Sulamith venflaap/ foo (dacht 

| fp mp mag der ben ; — 
Ichk) daſom g pn 

ene isp: 6.en hoefd 
a De Heere doet haar der dagen van ouds gedencken , blj 7: 6 er je y 

nor defen wel keufe wift rufiën fijn — ers iet P[‚27:g. en 39:2 

“bDe ichte fchamen, als ir. 9: 
a Kru d erkent fich re ICH ens d — Rey 

- En —— haar berouw, en hoefich opgemaackt had om Te 

LC „0. 

15 

9— ———— en leetweſen, Hoogl. 5: 4. door verlangen en liefde 

ite 
betekent de liefelijke genade des H. Geefts 

— —— grid hens: ’… Herte fo ontroerd door droefheyd an 
1 d 5 

liefde , bracht alle de krachten en genade des H. Geefts t’‚famen; en dede *
 

vloeyen op coen alle hinder
nite weg , (gelijk deolye*t flot, en grendes 

nd mack) (Oda theneopen an 
pion b * et herte waack

t voor Jefus» hoewel eens verraicat tj 

de door den flaap 

34 Rele de Bru 
| aar ick en v em niet. 
Ick focht Hem. k Maar ick en + ond Hs Oe 

yd de ongegrij mrheyd van deſe
 ſtaap voor 
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aSy flape dan bep boost.  facht ! 
Ben! lieber *8* — —— cBan nuaf aan! | 
Wilt herte macker fidan / 
daat ick uw gunft maar werven. 

s …. X. Eman. eBol op is u mijn qunff berend / 
Die 'tepndeloosthehagen 
tert mes a dengegfaambepd 
je aan Ben menſt | Sul Myn fiete fmelt Ben 

Als qe mp dar bermelt / 
gijn hect en han 't niet dragen. 

8 

108 UYTSPANNINGEN. 

Eman.hJa °’f Bemeig al Krijn 1 zemeis glanſch / i mijn ercífbdeel / ' kHeb ich om unetaten / En 
Sul 1Gaf „mand mp deef aard geheel 

Bolryckdom / tuft / en ſtaten; 
Kereunldeſe weer 
002 Tauwrenu ter eer 

Ge 
* 

br wijle, —— 26 45. 
puck Ipreken ſmert de Bru eer, —— — —* yd ſeer, en doet haar de dood voor ſulck 

—— fiel neemt voor beter wackerheyd, als P[. s. 4. dog onder ’s Heeren 
d En verfoeckt des Heylands gunfte en gemevnfchap w 

PL. 51.10.14. door welcke *: bena metberkt —* ebr. r Piek are De Heere fegt, aan fijn gunften is niette cwijffelen, om’ verbon der genade; (dat eeuwig is, Jef.s5.10.2 Tim 2.13 ) {pruytende uyt het oneyndig Godlijk behagenen vermaken, *r geen de ‚ Dryeenigheyd heeft in fig fel. ven en door dit verbond oock in den menfche, fiet Spr. 8: zo, 31. Luc. 2: 14 f Alsde fiel die eyndelofe maal-froom van onverdiende lietde fiet en ge- looft, dan fmeltfe weg in wederliefde. 1 Joh 4. verf. 1o. 
g Sier Hoogl 2. s‚en $. 8. h Gods geftaltenifte. Phil. 2. 6. — —— —* — Joh 17. 5. 

ebbe ick verwiflëlt voor de geſtalteniſſe eens dienftknects il. 2. Je En had ick defe gehele wereld, met al watter vermake —S ie woudefe geven vaor eenen goeden of grooter {chat des herten: daar uytick ftichtelijcke woorden en goede wercken mogte, voortbrengen om ute ver= | heerlijcken 5 {Cor. 6, ao. PL. 145. 5. PL 149,6, Matth. 5.16, Phil, 1. II. 
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IT. DEEL 109 

m Ce blechten et en 

n Waar heen/mijn Koning? Ach en ſchepdt / 
o En laar Die p font niet Dalen ; 4 

Eman. q Ja dupf r mjn befijn u verlendt / | 

Go laat uw ſchaapjens Dalen: | 

Sul. ſ(Dwalenſe? t vliedt HEMI 

Emanuel dan met: KEEN 

u Waar helptfe konp⸗waarts halen, Ei 

Nu voegts’er de vruchten by , als Jac. 2. 12. 
n De fiel begint te voelen dat ie —5 werckſame gemeynſaamheyd des | 

H. Salighmakers weg gaat. Hoogl 5.6. Pl. 1d. 1. (id 

oEnbidt, dat Hy mer fijne verwarmende, verlichtende, en levendigma- 4 

kende genade niet wegen ga, Pl. St. 13 
p Jefus is onse et Mal 4. 2.en ons Ligt, Eph. 5. 14. 

Duyv.als Hoogl s.2.en 2:14. En 4. 1. 

Oy budt uyreygen-liefde aan mijn trooftelijcke tegenwoordigh d wel 

al te feer hangen , oock wel foo, dat gy uw tijdtlijck beroep foudt verfuymen | 

als Petrus, Matth. 17.4. ‚Kf 

f Komen de faken mijns beroeps eenigfins in verloop. 4 

t Wijckt, vo Jeſu, met uw genade dan niet van my. · pod | 

u Want, alden fegen is van u, Pf 127.2. En in ’t byfonder moetuw ie 

Liefelijckheyd over Ons fijn, fal ’t werck onfer handen beveftigt worden, Ì sl 

P{. go. 17 | | 

— —— — — — 

Jeſus Min, of ware Kuysheyd. 
Harders-fang, of Paflorel. 

Stem: Godt heeft u menfch gefchapen» &c. 

mm SS et — bm a mt ne — peen — if 

OEE —— —— 

DP onbekommert ſwieren / Mijn ſtillentraan 

BEES Sis ⸗ — — — 

* ‚ Ju moogt gee weeldrig hupp len / En bep⸗ 

Sn 
telen 
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re er 
— EE Ee 

⸗ ñ— i ee — 2 » 

« — * wat * 

— evn — ——z —— — 

tis 4 EERE 

— 
telen en — vien: ES — ter: / ie 

zE: — EEE 
fijn ſtricken 19 — Nu 19 1 Ee it bauct ergaan,/ 

nn 4 — — mama? 
—— EES - E SE ids — — — — 

ae b2 — traan €n al mijn eedt gedaan ; 

Bez ZE — zn 55 == — — Sie 
5 Befpot min Ek fuchten,, 1D yu kiagen/mym’ vid 

EEA 
Dig Henn / cn ils tech pets beween / tAs mijn F * 

—8 — — naer TA eee ren EN Mt vee — — — — 

aes aar me rn — — — 

— 

—— geſtern pi ——— — 

mu heb ick Hem gebvonden / 
Die is/ en opt fal fijn / 
mijn ſmerten / en mijn Wonder / 
Een trouwe Medichn; 
‘tol op Lan mijn begeren 
Ep wilt u oogjes keeren 
mijn lamm ren / Want q hem niet 
Als minn’ andze minnaars fiet / 
Mog hooet fijn hlapge bee: 
1Doo2 Defen Was ick mee 
Soo dom als ap mijn Dee; 
Waar na mijn Hert minn’ vogen 
Is Door ’t geloof ontblogen / 
Nu acht ick dat men fiet - 
Bp dat ick ——— Niet. 

Daar waren yreemde tochten 
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IL, DEEL. 

Die ín mijn jonge bloed 

mju cepne fiel bevochten / 

gn ’tonbeblecht gemoed 

meen dutten fn gepepnfen / 

meen fuchten gaan en vepnſen / 

dot dat mijn Jetus quam / 

En mijn herte booz hem nam: 

Rijn Min met Hem gekruyſt, 

zijn ftelin Hem gehupſt / 

mijn Bert door Hem gekupſt / 

Hent uu geen Minne blagen / 

Acht nu geen Minne· klagen / 

Poelt nu geen Minne· Pijn : 

mijn jong hect ot DENPE fn. 

O! fehavuwige Boomtjes! 

Dien fch mijn hlagten Dee ; 
O! foete filbze ſtroomtjes! 
Mien ich mijn ſuchten me'e 

een boeren na de Dalen / 
Als ick fn ’t finloog Dwalen / 
H ban mijn dwaſe pijn S 

Deed mijn’ Ooz-aetupgen fijn: 

Ep! taat u ſtil gerucht 
Sacht-fupfend/ Booz De lucht 
mijn nieuwe Minne-fucht 

gn ongewone klagen / 

jan mond ten Hemel dragen ; 
En feat de Crouwfte Mijn / 

Mat mijn Hert ront BEN fal fijtt. 

Seg hem / Dat Eeutw nog Eeuwen / 
Boo lang t gefternte glupat / 
Soo lang De wolcken ſneeuwen / 
Soo lang u rupfchen dupat / 
mijn ltefde fal berkouwen / 

ee — — 
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UYTSPANNINGEN, 
Mijn fuchten fal doen flouwen / 
Dooꝛ hooz-of tegenhept / 
Want fp fijn mijn Dzotijckhepd : 
ijn aunft mp toeberepd, 
2007 'g Wereld grond gelepd / 
Sijn Min ben ecutotchept / 
Heeft ſulcke Herten⸗ſtralen / 
An't mijne taten Daten : 
Dusfegt de Crouwſte Mijn / 
Dat mijn Hert —— ſal (jn. 

—J 
Hooꝛ! ſupbꝛe teere ſpruptjes! 
Snee wit gewolde bee! 
Hoor! Diecb’ce repne krupdjes! 
Die 'h met mijn boeten tree; 
Betupgen ban ’t geleden / 
Geklaagde onfupberkeden ( 
Gedachten ongenaamt / 
Dier fig nu mijn fiele fchhaamt : 
gaat ſeg dien Hepl'gen daar / 
Fepn/ hoben d' Heem len klaar / 
Daar ick mijn fiel aan paar s 
Ick wil mijn fupb2e leden 
(de fijnen dienſt beſteden / 
Ja feat dien Crouwſte Mijn/ 
Mat miyn hert zong diie fal ſym 

Stildupſtre linde paatjens! 
Mie 't onbehende ſpoor 
Kon decken met u blaatjens / 
En mijn ſchaamt heelden; Hoor? 
Staach nu uw bepnfend heten / 

seh fraach mijn hepmlijck ftelen / 
ant die mijn fiel nu mint / 
den onfigtb're toegang Dint. 

De wind / die t al berſpiedt / 
Dept hap utelg / nog fiet 

— —“ 
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IL Dert, 

Men Deef’ mijjn Sonne net. 
Voer flegs doog’ fuchtend rupſchen / 
mijn fuchten/ tot dien kupſchen / 
En fegt die Crouwſte Mijn / 
Dat minn’ Bert * 7 x fr. 

Hp is / en fal mp mefen 
Mijn tvooft mtreurighept / 
mijn aften burcht tn bzefen / 
Vermaach fn d'eemchend / 
Des nachts een tente foele / 
Weg daags een wolke hoete / 
en glans ín Wupfterhept 
Mie nv in's lebens paden lepd : 
Mijn Man / mijn toeverlaat / 
Verheffer ban mijn fmaad / 
Wot Heerlyckheyden ftaat; 
Die met fijn wittig dulden /: 
Voldaan heeft at mijn ſchulden / 
EEn mp met goed'ren ritk 
Maachteen ng, Rn 

Ep! Doet mp hem niet Ioben ? 
Ich weet begin nog end / 

p weeft en ſwapt herr’ boen 
len bupfend Die gp kent; 

» An hHoofd / dat mijn behoud fg; 
Dan dicht geflagen goudt {8 ; 
Mp felbe rood en witt / 
En fijn hap? gekrult alg gitt: 
Binn’ ogen ín den Win 
En melch gewaffthen/ fijn 
Als Bpamantenfjns 
Sijn wangen / alg De rp'en 
Dan diere fpecerpen 
zijn lippen leelpen ie 
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Dijn boeft en bunch 1 
Het pbopr gefanhter 

Is alg den Utban / 

Sulch een fn daad / 

Dar ick Sijn’ Bp Mijn 

26, Somerrgand. 1659. 

= end Eden nn , 

er TW Ee . t * 
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| EL 114 | UYTSPANNIEN GEN. 
| GS Uppend’ ban een Myrhen· bloed⸗ 

Sijn handen fijn alg — 
Met Curhons ſchoon gectert : 

op befngen 

J Sijn fchenckelen en beenen EEE Als diere Marmer-fleenen / Hi En na de kloeckſte bond 
pn opt digſte Goud gegrond: 

ijn fel ban Booft tot —* 
goed: 

Dijn ſpraach als honing/ foet. 
Ja war Hem onw of aan is/ 
dijn luft daer in geba’en fg. 

en ſchün / 
Sulch een tg De Licfte Mijn. 

XL. 
Ain fiektje wilt u voegen 
Ce ruſt Ban luften mat; 
Dit kan ut hect beenoegen / 
Wier bfnd de luft fijn fat: 
Aw Bert / geleerd tn Bepnfen/ 
Verſtrickt doo luft en pepnfen/ 
Hier in / foo langh het leeft / 
Vupm genoeg te pepnfen heeft. 
Help Hemel! Aarde Help ! 
Help Son/ Maan / Sierren / help! 
(Eer't mijn hert oberftelp ) 
Help! Beeften ban hier boven / 
Hem ín berkwand’ring tbben / 
Ja feat De Lieftte Mijn / 

n’ fas fin. 

Gibeon 



IL Deer kig’ Hij 

Gibeon eenes Chriftens. it 

Atgp / Heer / Salomons bergunning mp 
DD Pergunden/ en quaamt toetfen mijn begeren? | 
Ich foud ban u Leng Konings Heerfchappp | 
Derepſchen / en ntet minder dan regeren ; | 
Een KRoninck woud ich ſyn / niet ban een land HT 
Of Koningrÿch: (ja of dit ganfche plepn Was | 
Dan Doft ror Weſt / band’ een tot d' ander kant KEE 
In mijn gewoud) Hat cijckt my nog te kleyn Wap, | 
Al't Goud ban Ophpr/ Andten met al | 
Sijn schatten ; al be Perftfche juwelen / 
En al bft bupfentmaat herdubbelt / fat 
Poa kan mijn hert met geen vernoegen ſtrelen: 
Den wildſten Pz of Tarter / Dien het Woudt 
Derwildert / en Den Menſch heeft doen bergeten / 
Den Barbaar / en ben Fndtaan fijn ftout 
Outemlijch / maar beneden mijn vermeten. 
Ich wenfchté een vijch wiens utgeſtreckt begeip / 
Men kring ban Ward en Hemel oberfchagdet / 
En dbupfend Bemelen acht alg een flip / 
En mat ontemmelijchte / oberftrjdet. 
Ich noemde het / Datteh het hende ; maar | 
DD’ onkunde ban dít rüch / maackt mp het derben / 
Mogtang níet is my nader: Het is / Waar 

chben: enleben ſaltimet mp/ enſterven. 
Onwaardige Ick bent ſelbe / Die mijn fiel 

Derr BBhen ’s Hemels kring ſtreck Welchers aards, 
Jp boben alle fchatten waard ís / hiel 
Mijn rechter oog flechg 't rechte fpooz/en ſtaarde 
Maar altijt meeft op 'tmeeft ; wiens felle drift 
Dan ongetoomde luft / en herten-tochten / | 
ijn fleleen daod / en * lichaem een bergíft/ ) J 
Geen ruſt houdt / Hau met — en liſt bebochten * NE 

2 pe ie 
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116 UYTSPANNINGEN. 
Eén ding / Beer / epfch ich laat ick flegg een Heer 
Sijn van my felven , enlaat andze menfehen / 
US ich Dit Eeumaar Geb dat ich begdet / 
Ch25Senp't haar niet) bop krijgen, dat fp menschen. 

rr. Herfftmaand 1659: 

TOE-TRED 

tots HEERE N 

H.SACRAMENT. 
CE batt fou't hert befer met foo beel ſonden 
Opdefngen tot dat Hepl / / en daar gena 

Verwachten? bepd wat! níet foo ſtout want dza 
Bond ick mijn fiel ban ’t heplig Fecht berflonden. 
Dit pepnfend was Des Heeren inſpraack beerdig / 
Die braagde’t dubbend hert / Wat foetkt gp hier ! 
t Hert ſey de Bracht der waarhepd/ die alg bier 
My fupber wand'len maach / en um Dient weerdig. 

Kaom dam bep (fepdde Bodf-fpzaack) Want het heet 
aat door mijn wet berftochter Wierde / werd 
Pu doo2 Gena gefotijt/ en foo gebonden : 
Soo grjpich (fep de fiel) bolmondig toe / 
gnepaen die Genafokrcachtfg; voe 
«5p’t ſteenig heet maar fmelten in uw wanden. 

9. Wijnmaant 1659, 

genoe- 
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ER DRE L, 117 

Genoegen in het kieyne. 
Stem:O Romen vol —— &c. Of: als ziet 

OEE ——— — — — 
N⸗ noſel — (pe ach u taal/ H —— 

— — — — — — — — * — ⸗ — — 

OU — — — — 

— — zE =$ 

— — — — — — — 

— — wij a ah maals oi 

Se 

* —
 

ele. —
 si 

TEE 
HA ii U 111 e mi 

Ain 

Ig EE Ak 

Sie. 
bill: in 

ü— — — ME B — — — —2* zi — S 

al leeren: Wat wyohendle eer: or ng Dog — 
nn — — an — — — — —⏑ü— — — 1 mn ——— — — 

me — — 0—— — — — — — — ⸗ — — — — —⸗ i —⸗ onm T — e — ⸗ —— — 

—— — — — _ ee — | — — ——— — — — — — — — — — 

— — — — — —⸗⸗ — — — Ei = * — — 

— — — — — — — — — —— — — — > 

E u — 1D oord. bocch “ban u lien; Ons 

5 — be EF zt: — ES 15 
- ej ze aac 4 € en’t bed: ed Heert ban win 

— ——— — 

ik — maman — — — — — — — 
— — — — — —ü⸗ J tf - — — — — — — — — — ‘ — — — — — — 

— — — — ein ame — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — —— 

liefiutn — * 
se lk 

Mlepn fet ar ( Menſchjes) ben ick: Blepn 
ijn nootdruft 8 / en nesje vepn / 
En hoog daar boo? geen Ronings plepn / 
Pant acooter han fel nfet 
Want grooter han fel niet befieten. 
Mijn bol genoegen / mijn genucht 
Beb ick alg D' ongebonde vlucht 

3 Mag 
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118 UYISPANNINGEN., 
Bag kiefen D° eyndeloſe tucht / 
En’ ſonne licht mp — ſyn bieten. 

Taat d' Opebaar / de groote Swaan / 
Deel vijfen flepen af end’ aan / 
Ick fal ven bzalijch ifedtje flaan / 

| Min Schepper / onder dies / 
| ju Schepper, onder dies / ter eexen; 
| Wat ben fch beter ſorge ban ! 
| Wat fingt en fpaingt mijn hertje blp ! 

Ick Werd benik / nog fc benp / 
Enntemant ſteurt ne gutncheleren. 

De foeticheden ban uw bzepn 
| De ſoeticheden han het Kleyn 
i Derwareloſen; om cen plepit 

Deel grooter dan ap kunt: 
| Peel grooter dan gp hunt befitten : 
k gaar uw genoegen / uw genwebt / 

Bind rupmer licht / en vupmer lucht / 
VU Daar 't hert om ’t eyndeloſe ſucht / 
| | E En branden fan fn Hememelſch bitten, 
Ee Vv. 
kl Siet (Menſch) met goeden oogen aan / 

Dat fotten grootegangengaan/ / 
Maar leert met mp een Liedje flaan /, 
Ons Schepper / dien op hent / 
Ons Schepper/ Dien gp hent/ ter ceren; 
Mat waact ge heler ſorgen bep? 
Pat fong en fpzong uw herte bip 3 
Goet dog foo/ of kom (kontap) mp 
(Ickſal het doen) uw ie aes leeren. 

ü— — — 

mat ſoete beekje / ’t piunm-gedtert / 
Sat wuf ban tachje op tachje ſwiert / 
pelt beft min bonnig: doch beſtiert 

mmm EE ST EE — 4 — — — — 

* N 
E — 

png en - 
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Ii. DEE L 

Mijn gangen vock / enich 
one — doch / en ick wilet bolgen. 

wech! poeteer / ondzaagtijch pack! 

gsemath bot iaftig ongemack ; 

Wer! wigtig Goud! ich kieg Den tacks 

Pan’thepl/ Dat mp Heeft opgeſwoigen. 

11. Wintermaand 1659. 

119 

- — — — — —— — — —— — 

— — 

LUSTEN-RUS 4» 

rdelijck gefocht, en vrugtbaarlijck gevonden, 

Stemme: OKerfnacht , fiet pag. 39. 

J. 

7 Ermoepde ſieb / al dar uw ruſten 

Derſtoren komt / fijn maar Uw luſten, 

Die in u nteuwe luſten boe'n; | 

H alg een Hind / belt-blugtig jagen / 

En drijvend fn den derift bertjagen 
Dus Hert amegtig bigen doen. 

Ich fan den pracht van’g wereltſch lupſter / 
dn voozgefien ctep ( Niet ban dupster 

Is befe ſtal-kaars in mijn oog ; 

Tant fiet/ een Bloem (Hee licht vertreden / 

Sepd / ffet B menſceh via pdelheden 
In beter glans dien — nn 8 

Thang jaagde mp de luft na lieden 

My onderdanig te gebieden ; 
Enlaas! het was maar flabernp: 

Want woud ick mijn gewiſſ bewaren / 
Het mijne moeft ick laten baren/ 
Op dat het bolck mir “pg (p. 

4 
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UYTSPANNINGEN. 
IV, 

| oe fepd’ ich Gzoote fchatten ſullen 
M Mijn holle luſten beugtbaar vullen: 
EE Maar vond / dat't Moed alg Ebb en Bloen/ 1 Als holle; ronde / loſſe bolien / 
OREN Nau komt/of gaat keer henen colien / 
Rt En’t herte ledig bpgen doet. 

J Vv 
In luft verdrong Het bleefch de Feden 

| Lot overdaed en lecherheden / 
|K Entot/ mijnftel! ennoemiſe níet « 

Al luften/ Die mp niet berfchenen 
@f alg een blipfem-ffcaal verdwenen / 
Of als een fpoel door 6 pen ſchiet. 

Bug fag den Hemel ’t herte ſſaven / 
En tochtig na fijn luften draven 

J Ml hpgend naer een poel Niet: 
| En pbzend fn Barmherticheden 

KRlep / laato Menſch! uw prettreden 
En fíet wat u mijn goetherd bied ! 

VII 
Mijn Soon mijn dierbaar pand ugeben — — 

—— 

J sal ick / en in hem / ’ ſalig leven / 
HW Dol-op / uw Genoegſaamheyd! 

Re! Ichk weet uw luſten ſullen ruften / 
4 En blijben nog uw luften luſten / 

t Sal fijn in defe Salichend. 
V ILL 

EL Mn toorn dte fn u op kan dregen / 
| goat Schepfelen tot cuft beemogen / 

Moe brandend heet / Hp flinchen doet : 
| Hp biebufchatten/ Meerfchapppen/ 
| En Wyn / en Merg, en lechernpen / 

En fet uw fiel ín MRinne-gleed. 

Eur 

Krant 
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IX. 

Want Die fal iau wonen / leben / 

arn ín uto fiel cen ſtraale geben 
Pan mijn Lichten Al-weerdigheyd: 

E@ngpfult/ wat gu hier verkleſen 

ont/ en u ſelben oock / verlieſen 

den mijn’ te ſyn in — 

mijn ſiel! Waarom dan DUS amechtig 

Sejaagt / dat u ontwoeftelt plechtig, 

Enals gp ’t heijgt u niet verſaadt? 

En waacom ntet fn ernst getreden 

gen Beon Van vn api ree p 

daar uw bernoeging Le g ree d 

Gelijch een Maagd geving in dupſter / 
oog trouw gefocht ten hoogen lupfter / 

Sig bergt, en blijft tn ’t wepgren niet; j 

jaar laat haar Staat en Goed en Prinden/ 

Om dat fp beter hoopt te binden 
In hem bie haar Sijn — pe 5 

So wil / en faltch oock mijn fiele 
1002 Hem / mp bupgend/ neer Doen knielen; 
dEufeggen/ Sie mydaar, mijn Heer: 

dm u wij ich het alles der ben / 
Want in u vind ik dupſent werven 

Driend/ gunſft / luſt / — —— en eet. 

Als't Mergen⸗licht / met gulde ſtralen / 
Me bergen ober licht de Daten / 
So fchint ſyn gunft fn ’t Dupfter hert ; 
Ich fal Dat Buwlijck fonderlingen 
gEen Beuplofs lted ter eeren ſingen / 

HIS taan mp meer beveſtigt werd, 
19, cre 1660, en, — 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



rte 

* 
4 

122 UYTSPANNINGEN. 

FB EM Fn 
Stem: Pools Ballet, &c. 

J. 

NES — — 
Haan! Nu aan! Des werelds ſchonen 

Dat ons dat ons/ F eed noet fchatte= 
gt EE EEE * EE zt 

blich En glanſch verby / wil ick Na Jeſum gaans 
meer/ ee) Smit, ruſt / adapers en eer / DBan an Jeſu heer’. 

EERE inh ae 
gl kil: Ah fal: Il moet: Hp is mijnee- nig Goed 
*t Eu Ban: verfen ‘ten moet:Hyv is ons oe- niv Goed. 

de — 
EE tact De werld. en gunſt is glas gelijck ; Baar 

— ESE 
gen ‘(chatten ſſytkz Maar luſten walgelüch; Paar 

EEE TEER 
_ Staat ondzagelijck/ Wp ig —* Die kan: 

en 
Die fat: Die moet — het Boog · fie Goed· 

O glanſch! o glanſth! Den aarden onſichtbaar A en 
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L,.DEEL | 123 Is 

on geesten Hemel-Klaar? Is Jeſus ganſeh / « HIE, 

Roe boog hoe heelt hoe fchoon | | | 

Iss Hemels diere Soon! 

Den ſiraal / ben ſtraal Dan dat onepndig Ticht
 ik 

Derheldert ong geficht; En fonder paal Kik 

ce hoog, Is heel / GS ſchoon 
Hij 

Maria's epgen (eon. | * | 

De Boune-krang So heerlijck net en rift: 

de fchyone gg dee À rift 
wter / dieme 

| 

— ſtenen rift; Cot deſen glanſch: J 

Zoo hoog/ So hell/ Soo ſchoon / | 

Is Gods berhebe Soor. 

grief’lijch Lief lich Is Hp dte watter leeft 

sie fd En betendelgtk 

Dol vreugd / —* ſuſt Wol goed 

Is Jeſus overſoet. | 

34 verſtickt Sp't hert in ſonde ſchuld/ 

Enbeees ban ongeduid; Cis haeſt verquicht 

fn Hꝛeugt / An luſt Fn goed / 

Pan Jeſus overſdet. ikk nd ee, 

Eoou Schepfels alt Wat u den Zemel liet, 

En wat benatiisch hiet / | 

mensch, Licht / Beemd / friſſche blied / 

Bp Jeſus te het ntet / So ltef getal 

gn beeugd/ In luſt? Pngoed / 

Is Jeſus ober· ſoet. 

Eeuwig Heyl! eeuwig Hepl! Fiep fig den Hemel moe⸗ 

ant Ù ind treebt nutoe/ Cen Hemel ftep! ; 

gods aunft / Gods gulp Gods Beeld / 

Ons Jeſus mede-deeit. 

t 44 wis ‚tíg wig Vergeefs ong fiel genaackt. 

® Ppand ! dus geraakt Uw tocieg mis; 

Bobs gunt, Gods hulp / Gods Beeld/ 
Gog 0 

——— — — * 
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124 UYTSPANNINGEN. 
538 oa pe mede-Deelt, 

ig (Weerd Dan Edens Engel wijckt 
De lofe lang befwijtkt ; 8 Engel wicht , 
Bet fiel-fenijn gelijcht 

Bons, zeen Sep piche au al wat beers: 
/ HOUS heyl / Gods 

Gods epgen Sone beelt. — 
V. 

Eentg All! Eenig AU! Dat ons allene Hoe 
Dat ons alleen genoegt: Want ín dít ain 
Onflot/ Onfloon/ Ons ieen 
de lid * raten 
HUGE in! bluggeſin! Dien altijd ongeruſt 
Jets ongenoten luft : Hier fut uw min pr 
Ons roem / Bnfrotg/ Onf cuft 
3 — onfe luſt. 
Troiſ in Dit Dal Opꝰs menſchen briendlũ 
Der luſten foetichapd; aerden 
F ri eeen rin vn : 

er Staaten Heerlyckhend: Nn rarten’t al. 
Ons Tuſt / Onf Goud, Onf Kroon / 
Is Gods berhebe Soon. 

Ir. Ougſtm. 1661. 

Het jonge en onbekommert leven. 
Ee fingen: Als de tien Gebod. item Als Reveillez vous 

fiet boven pag. 65. Of anders / als hier volgt. 

J. 

Ditte 
eig — 

Oet pemand fo:g /of jaren beben/ Derteert 

het 
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| hl 

Ee, 

J J 9 | 

e- — 
ke ï 

— — en — — Dr mnd ’ 

— =| mel esn EE j ‚ek 

: ater == — RE { 

sE — — — 

rna 
KEE 0 
RE j î 

— — — — — — — — — 

* F 3 * br — weet ich miet 

Mijn jeugdig hert wil aan geen banden / 
Her fchaicht voor kommer en Doo Pijn / 
DI geen” ich dat in Jefus handen / 

Maar ’t altijd hap en * * fijn. 

mijn hertje ts eenen bat EPEN / 
dn / als het fig ban ſchild ontbloot / 
Is onder Dupfend Dte het haten / 
In Dupfend pzijch ten nt zh De Mood. 

De wereld ſegt FCR fal u bieden 
Met fid en hofteljch: gewaad / 
Mat na de mood'uw foete leden 
En jonge jaren —— ſtaat. 

Ichk deck uw wang met loſſe locken; 
AIck maach uw arm ter elboog naackt: 
Sch hoord'en boord'uw fijbe rochen; 
En herſtell' al wat u en 7 agree 8 

Mich prang uw fchouberg 4* balijnen / ij KE 
In boechen en ín diere hant: sE 
En doe / fn foet berſchiet / beefchgnen 
Aan hand en borſt ben nT il 

VII 
Wech porelheden! ftrenge banden! 
Aan⸗ lockelche ſſavernp 
Gp bindt mijn armen en mijn Handen / J 
En laat mijn jeugdig hert et nes ij. | ii 18 

Soud ich mijn wetgever eben / 
En Dier- gekochte fielefe meed 

Ca 

—  < — 
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UYTSPANNINGEN, 
Eu jonge jaren gaan beſteden / 
Fut koper ban mijn eeuwich teen 4 

IX 
Die fijde ſtritken wis fijn fteichen / 
En prangen ban mijn vere ztel ; 
Baar my De Bel mee homt verſticken / 
Op dat ick fn fijn handen viel. 

X. 
aijn lieben Jeſus trouwen Wader / 
Wie Deugb-cteraad / boore pb’len fehijn / 
Wt-Deelt; gp fult mijn goedheypds aber 

| Enck fal altijd d'uwe fijn. 
XT 

Met is mp beter hier met Deugden / 
| 002 Bont en menfch/ verciert te ffaan / 

(Want dat is hier ons Hemels· vreugde / 
| Eer wp ten Memel inne gaan?) 

| XLI 

Í 

‘ 

| | dan na een klepn bermaack van D’ oogen 
11 Verworpen ban uw aangeſicht / 

met eeuwig knerſen te gedogen 
| In 't eeuwig Dupſter/ mert Wicht. 

UTR 2 
EE Sal felt eens Hallelu-jah fingen 

ot Met die hier fijn in ſmaad en pn / 
1 So moet ick ban Be wereldlingen / 

| Als Jeſus Beupd / gefchepden ſyn. 
Pauſe. 

XVI 
D Eboſe luſten mp berlepden / 

LJ ®oo7oberdaat en lecherny / 
Om mp ban Jeſus af te fehepden / 
Dooꝛ fiechte — — 

V 

Deen tonge / daar ſyt gp te klepn toe / 
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Bp werdt faa ligt wijn Meeſter niet ; 
En Heertje baar ſyt go te repn toe / 
En onder ſuwerder ET 

XVL. 
Mn Jeſus / als ick foo beel ſpyſe 
Maar hebbe, bat ichleben kan / 
So fal tech uwe Goedhepd prijfen / 
13003 enchel brood * —* Mann: 

In waarhepd dít en is mijn ſphe niet / 
maar’: Hemelſch brood ban boben af ; 
Het bleefchh Dat Jeſus ons ten prijs liet / 
NIS hpt Booz ong ter Wrupce gaf. 

XVIII. 
Begeerten! Die fch nfet en Benne / 
Blije upt mijn onbefoedelt hert /… 
Wat ich aen Jeſus liefde kenne / 
Op dat het niet ea werd. 

J 
Eyp Feſulief! beſtt mijn oogen : 
En Jeſulief! beſtt mijn tong: 
Ep Jeſultef! wilt niet gedogen 
Dat opt mijn boet te dertel fpzong. 

X 
Ep de lief! beftt mijn oogen / 
Ep Jeſu! houd mijn banden vaſt / 
dat dte nfet dertels opt en hozen / 
Mat geen ban dDefen mig en taft. 
x | XXI. 
Ja Jeſu lief! befit of ’t herte / 
En houd bat rijch voor eeuwich fn / 
Duldt Baar nog min / nog minne · ſmerte / 
Als / Jeſu lief uw reyne min. 

ber KE. 
Noch eend Beer Jeſu! min gedachten 
Cte dupfenben tot fl ricken ſon) 
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—— ee 

En mieeft / Deijl mijn jonge jaren 

UYTSPANNINGEN, 
Bewaart die / Dat fp maar betraaten 
@nflfefben/ Mere / dD° uwen mijn. 

XXIII. 
Taat dubben / dutten in gepepnſen / 
Taat ſuchten b2p fo lang hp leeft / 
Haat anders benchen / anders bepnfen 
Mie Jeſum lief niet ltef en heeft. 

XXIV. 
Waat bp / Die will / die heerfchappr toc / 
En treurig d2aag Bfen oberlaft / 
Mijn jeugdig hert blijft baar te zp toe / 
Mju jonge jacen * paft 

A fal ich foerfte Jeſu fingen / 
Gen bzolijek ſtedtjen en weerom N 
mijn hertjen ín u beolijeck fp2tngen/ 
Dan nu aan tot mijn ouderdom. 

XXVI. 
Daar ſal dan ’t Halleju-jah na· ſtaan / 
Als ick u in een cepngewaad 
Sal / als een reyne maagd'lijnna-gaan 
Gp Spons Hoogten: waar gy gaat. Open. 14: 4- 

2. auſe 

| XXVIL 
Jet Ban mijn herte meer bederben 

N Als't bolgen ban mijn epgen fin, 
teg leerde Jeſus mp ’t beefterben / 

Als ick quam t fijner ſcholen in. 
XXVIII. 

Min ergen ſin is niet dan draff: fa 
Mijn Jeſus is mijn hepl: daarom 
Boe ’k verder van my felven af-ga / 
Mac'h dichter bp mijjn se * 
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Kler Dirt, 
Des Hemels wegen ongelwent / 
Jin 's menfchen-fatten onervaren 
sijn; Jeſus uw gelende fendt. 

XXX. 
Gp hebt mijn Wader mp benomen / 
Dat was uw wil / dieg ooft be münn 
Hfaltch/ Heer / alg Dader ſchzomen / 
En fo fult Gp mijn Wader fn. | 

XXI. X 
Mijn lfebe goeder fal ick eecen / 
En lieben met een trouwe min / 
En tn gehoorſaamhepd gaan leeren / 
Haar Moedeclijch gebodenfin. 

ek XX XII. 
Jin liebe Moeder uw bebelen 
al ich betragten alter-tijd / 
Ole mp/ na’t godbelijch bedelen / 
Mijn Dader en mijn Moeder ft. 

XXXIII. 
Mijn fin/ min foete Jeſu! bupgen 
Dit ich omu/ en goeder meed / 
En Dat fn al mijn doen betupgen / 
Mog meert fo ick ten eqte treed, 

3. Pauſo 

XXXIV. | 
M Bn Hert / Heer Jeſulwilt herbormen 

Een Hemel door uw Heerfchappp: 
Bm dte met pber te beſtormen. 
Den fleur-trant van de werld berbp. 

XXXV een ſteur · dienſt kan mijn ſiel genoegen / 
Jr wacht het padt dat d eerde gaat/ 
Maar wil mp met die cepe boegen 
Mie ſteeds op Zeong a ftaat, 

Weg 
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UYTSPANNINGEN. | 
XXXVI. 

Weg vuple lfeb'cen / dertle boecken/ 
Ber Woord dar s Memels lteſde gaf / 
Sal ick (n Tiefden onderfoecken : 
Sendt / Heer / uw Geeft ban boden af. 

XXXVII. 
et bverrhens ·gnorren Ban de fange 

DSes werelts is mijn fiete een laſt/ 
Min jeugdig vrotk hert ſal hanger 
Han Zpons maat-fang eeuwig voſt. 

XXXVIII. 
Abw liebe leedtjes Meere / dleeden 
Eu ſphſigen / Mn ſpyſe ſp; 
En dat ick in dien plicht beftede 
Mau ej / myngeld/ mijn ſerg / en vs, 

XXXIX. 
Moet my / Meer / na Bethlehem repſen / 
map na delage utſens troont / 
En looben doet / Dat dat palenſen 
Shn / daags net vins 7 Di woont. 

XL 
cn vie paleyſen fat ick finger / 
Dp Konincklicken toon / het lied 
Pan uwe diere Wiebelfngen ; 
de wereldlingen mrd niet. 

X Li 
Haar vreugden fijn maar fthijn ban vreugde: 
Bet blichren ban een doorne-blam / 
Die maar een horten tud berheugde / 
En ín berdztet een epnde nam. 

XLII. 
Het Bert heeft fn Dat lagchen merito 
( Soo ts het gall met foet bermomt) 
Mis ’t heet (Hoe baolijeh ) wil beherten 
Den wiſſen rekendag / Die Komt. — 

Rijn 
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| XLIII. 
Mijn beeugd / ſal dooe / en weet Doo Baénan Grt HEEL. 
Gen breugd / dien Gefus ſewe ſtupet gn (DEV HENDE 
En 't Jeugdig hert ban nu verheugt fijrt / in 
In bljdfthap die voe iT a ùupat, 

IV 
Tuſt pmand draf / en flabernpe / 
Dat Ip ban om De wereld ding’ / 
En Ip dat ick De leckernve 
Dan ’t jeugdig leben pluch ; en fing. | 

XLV J Doet pmand ſorg of jaren beven / 
Verteert hem konnner of berdziet 
(Hoe wonder wel luft mp het leven ) 
Zeh weet van fo2a of kommer niet, 

Br Rd XLVI. 
Tijn jeugdig heet will aan geen banden / He: felhaiekt voo2 kommer en hoo? pijn ; Dus gee ick dat in Jeſus handen / 
Daar t altijd hap en bip fat fijn: 

25. Oegftmaand 1661. 
’ 

Schepfelen Niet en Jefus Al 
inot als: Rofemont waar gy vliedt. 

1 

Ei — — — 

A Seren 

Chepfels nood! Die mijn hart Hoeken door ver⸗ 
ee — — — — — — — — 

— — — — — — — — 

— — — — — — — —— — — — — — — — 

maack ten ſmart / Door een loos genlep/ Door eert 
J2 kalfs 
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132 UYTSPANNINGEN. 
Ë 
ke 

9 

kar —4 — —— — — — — — — — — — —— — nn EN —— — aja — — 

— —— — — — — — — — ens a — — — . — — — 

et — — — — J — — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — End — — — —— — — — — — —⸗ — 
— ———— 

valſch vermaack / Weet dat ick uw valſcheyd ſie / en 
— — — — — — — — — — — — — — — — — pmen —— — ge — 7 

— — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — N — 

— 8 — — — — nt nn a md enn — — — —⸗ — 

en 4 _ — aen — — —— — — —— — — — — 

wraack: Jeſu! Jeſu ſoet! Jeſu! hoogſte ban Ul 

SES 
wat me luſten kans Jeſu! wilt gp mp/ ick kort w/ wil 

BEE 
u alleen/ En ſegg tot s: * ſchepſels: Neen. 

Menſchen⸗gunſt / maar een blitk / 
Menſchen ongunſt / maar een ſchrick / 
Stelen t herte weg; noch iſt haat noch gunft / 
Maar niet Dan Der ſchepflen tober-hunft. 
Jeſu! Jeſu lief! Jeſu't hoogſte an 
Al waat mp trecken kan! 
Jeſu wilt gp mp / geeft datbp mp menfchen niet 
Meer gelden Dan cen seri Niet, 

TL. 

Menſchen ⸗ſchoon / t Hooft · ſtuck Han 
Wat ons hier behagen kan: ed 
tCierſel van uu beeld/ Dat mp billick Meckt 
Kot uw lof / mijn hect baack ban u treckt. 

Jeſu! Fefufchoon! Jeſu't fchoonfte ban 

Dat mp bejagen kan P | 
FJeſu wilt an min / teect my dat beballjckheyd 
Bedrogis; ſchoonheyd pdelhend. 

1V 
Menſchenmin * t gemoed 

Sober. al herleven doet / 
de Ed le menſchen· min / als fe menſchen vleydt / 

In onreyne tocht mp ligt miſleyd. — 
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3 

Jeſu! Hefutief! Tefu ' minlÿckſt ban 
Al war ich minnen kan ! HE | 

(NARE Jeſu mint gp mn/ Haat umin/ u krups / u kroon 
Min min’ mp heſpen doen / of doon. ** 

verbon kleen / mijn hoff / mijn hueg / 
gt De naam ban Reyu, dar Het dog verquickt / lg, helag! het hert mr Doare fiche; ° vrnndd 

Jeſu! Befu fcizaon ! Jeſu cteclijchit van 
* mp bermahen kan! 
Jeſun: wilt guanno / geet mp U ban tot tter J 
En Doet mp fien des Hemels ſtagt. et 

VL. 
t Soet bermaach dat ’ aeboomt / 
Mat het beechje daar het ficoomt / 
Dat het morgenrood / Dat Het groene krupd 
eben; ſoeckt tn als mijn Hert ten beupt, 
Jeſu! Jeſu lief! Jeſu's foerfte ban 
* mp bermakhen kan ! 
Zeſu! Wilt gn mp/ Toont mp u ín Wat daar ſwie pm ert Sin krund / in fpzupt/ ín plupm gediert. 

VII. 

V. IKR 
@'pd'le pracht / ’t hoff ich hug | | 

Techre tong / gulfichepd / 
Heeft mp dickmaals ſtil miſſepdt: 
ſHemels mild gerief / ſUtehaams wiſſe nood Kreeg De ſchuld ban wat de luft gebood, 
Jeſu! Hefufset ! Jeſu ’tfoetfte ban 
4 —* an 3 fmaken kan ! 
HEU; wilt OP Mp/ fehencht mp’ Pemel: In waar geloou / fo ben ick and * — 

II III. 
Ah! Geboel! ap! Geficht, 
ML betovrend fchemer-itcht 
dBeben op De hand ! CTegenwoordichend! 
MDat hebt op beelmaalg dt berlepdts 

3 
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UYTSPANNINGEN. 
Jeſu! Jeſu lief! Jeſu't waardigft ban 
Al wat mp trechen han ! 
Jeſu wilt op mp / Doet mp Booz ’t gelobe fien / 
Wat hepl D’ onfichtbaarheden bien. 

_ Slagt-m. 1661. 

Jeugde-Vreugd. 
Ee fingen alg 

Soet geſelſchap datmet my s pag. 78. 

J. 
P-herroepelijche jeugd! 
Hoe Wel paft u ſoete bzcugd 8 

us noch tn mijn jonge jacen 
»s Levens kracht Mm’ bloepen ffaat / 
Voegt het niet dat mijn hand ſnaren 
Anders / Dan in ang flaat. 

Preugden epft het jonge bloed / 
Dat fijn eerfte ſppongen doet z 
Maar waar biùt men ware breugden / 
Onder Son-en JRaane- kring / 
Paar al wat ong opt verheugden 
Dol ts ban res 4 

J 
Hert bedenckt ſig felbentet / 
Oi’: heeft ſtoffe ban berdziet / 
Dart het deerelijch kan klemmert / | 
Klemmen met beel droefenis; 
Of het fchoon fn b2eugd te ſwemmen 
Schijnt, en uprgelaten —* 

Daar fg foo cen blijde ſtaat / 
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Paar geen droefhepd na en aar 2 
Waar is brengde/ Die De pijnen 
Wan het uptterft'oordeel Doeg 
(iet bergeten maar ) verdwijnen 
Dooꝛ een Wig onepndig goed 4 

Vv 
Waagr is beeugd Hie niet bergaat / 
Als De fiel het ligefraam laat à 
Dan / helas } fal al her repen 
Haaſt in ſchrepen ober gaan: 
Saal'ge haeugbe/ Die dit fehep’en 
Sonder fchepben upt kan ftaan 2 

17 

Saal'ge breugd Die nopt berdtwaijns 3 
Saal'ge Son / die altijd ſchynt) 
Stralen Die Door eeuwig ſtralen? 
ralen / vaar dít ſtehtbaar ront 
(Op haar kragtig neder Dalen } 
In fijn ſchoonhept upt ontftond. 

VII. 
Epndeloog genoegen? dat 
t Algenoegfaam goed bebat : 
Goed / baar alte goed fijn goebhepd 
gn erkent / en upt ontfangt : 
Soet / Daar ’ foet ban alte ſoethepd 
gn fijn baeugde-Wereh aan hangt. 

VII J 
Goed om ſich beminnelijck ? 
Dꝛeeugden enchel hemelrijch ' 
Waar fal ich mijn jeugdig leben 
Suttiger befteden / dan 
In dat altijd beeugden geben / 
En mp nopt begeven Ban 2 

IX. 
doed om fie beminnelijck? 
Maar belas 3 ET p 

* 

* 
—8 

— — f € 

8 4 

Ee 
La 

J 
N 
n 
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136 _ UYTSPANNINGEN, 
En daar bemind te minder 4J 
Dan die maar door D' oogen ſiet / 
Dien wel vleeſch en Wereld hinder / 
jaar ’t geloof geen hutpe biet. 

Om fia felbe minnelijck 
Sal mp fijn ’tonftenelijck ; 
d Eeuw'ge wijshepd/ d'eeuw ge goethend 
Kennen / minnen / eeuwiglück 
Is daar in mijn eeuwig goed leyd: 

Wacht geen ander Neel een. 

Kieſt dan wijfljck jeugdig bloed / 
Cot u bzeugd beftendig goed ; 
Mat het geer-fiech hert vernoegen 
Ian. en als hetteben gaat / | 
H ten baften fupl fig boegen 
Sal / en dan boog eeuwig ftaat. 

17. in Oogftmaant 165 1e 

pd Opdragt van ’t voorgaande, 

JA. N. foecht ap ’t wefentlijchk / 
Dallen laat Ban ’t ſichtbaarlck: 
Want als 9’ evenaar twee ſchalen 
Tin en meer met wigt belaan / 
D° Bene vijfen d'andere Daten 
Doet / fa moet het hier ook gaat. 

Stet gp ’t eeuwige gewigt? 
Acht dan al het ſtenlyck ligt / 
t Is maar rafernp/ te ſeggen 
Werldenalisydel, alg 
Bert na’ ffentijch hunckrend leggen 
Bloft / en maacht onf (eggen balg. 
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EN, 
— — 
4 
1e 

Caf 

\ 

* 

7 

— — 

De Heylige Maagd 

MARIA JESUS MOEDER 

BEVRUCHT ED 

de fingen als: 

Onder de Linden groen, daar &c, 

Af = — — — 

— * — — — 

RT — — — — 

— — —— — — 

ER on vn rn GN, 

Pe 
⸗ vV 

— — — — — — “⸗ — — nn) — © — — te — —— — — — pn 

— — Daf en fn aen fn on Ön de jn — 
— ꝰ — * * ⸗ — en — — — —4 ae — — n sind Wa — — — 

— — — — — — — — —— — — — pm J at” 5. 

— — — — — — — — ⸗ — — — — — — —— — Een, 
heen aart Hebt in fozaen opgeboedt/ En ik 
ge- Deet: Gp fijt Heere ban wijn fin/ Gp den 
— — — — 4 arken — —B —— 

EE EEE 
ongeval behoedt / En op U leerde ſtaan. 

git EEE 
Nopt en heeft mijn bep 

SE 
erp / Nopt der menfchen 
35 bape 



138 UYTSPANNINGEN. 

vinern / Nopt de vuple luſt / Nout de leupe vuft / 

EEE Er e= 
NHont Be hobaardp/ Nopt de lechernp; Baar 

Beerfchappp geluſt. h 

Mid mpeen dertel menfe van wulpſe minne fpzatk: 
Wader uw oprechte min ni — 
Toomden al mim tochten in / 
En nemand dien toom brack. 
MIE mp her boofe vleeſch tot vuple luſten ried 
(SE gebarelĳjchen flcpo / 
Die he zfel ban binnen tijbt $ 
Mn wit en Woud het ntet. 
Want vim Schoonhepd boven alt / 
Aw weldaden fonder tal / 
Hoe lteflifchtepd/ Wl-genoegfaamhepd / 
Raam ats Olp goed / Woorden Honig · ſoet 
ia in min hert geſprent. 

EL 
@mbdat uw wijfen raad my / Pader / had berend 
meae de Wijs han alle hleefth / 
Was ich in zen ſtage beees 
wat mp De luft miſ lend. 
Mijn teer'en ſtille jeugd had rijper vaar han Deen / 
Om ín Deef fenijntg’ eeuw 
Tegen CTyger / Meer en Teeuw 
Db’ Onnoſelhepd te hoen. 

We dan Joſeph ( mn genood } 
Fe fijn kupfche minne bood ; 
Hoos ich hem ten Meer / Om mijn kupſhepd teer an 
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IN. Deer. 839 
it neen tepnen Echt / Ja uw Wil gevegt / 

‚ Ce hoeden LAA? on-eer, nt 

mijn Joſeph heeft mo lief , en ick mijn Joſeph Weeve 
Tiefde-band ban meufch en meyſch / 
t Saam-geboegde fielen. wenſch 
Ick / en In D' echt niet meer. 
Hw Algendegſaamhepd mp Dug behoeden Wilt. 
Joſeph is paria's cuft / 
En Marta Joſephs luft / 
Eu Bp ons bepder (child. 
Alder-ſoetſten Menſchen min! 
Ma des Hemels vepnen fin / 
daar beballichepd/; Daar lfeftallfcherd / 
Maar getrouwichepd Fn de Supberhepd 
en grond ban *t Huwlijck lept. 

V 
Maar wennig dacht mijn fiel; dat “ongefchapen Ticht / 
* Onbertfpelgch belepd 
Sich fn mijne dupfterhepd 
Een woning had gefticht : 
Ho Woud Den armen menfch Befoechen ban om hoog? 
End'om's Hemels wel-gebalt 
UApt te boeren in dít bal / 
Bp lucht en Wolchen boog ; 
En quam dalen fn mijn ſchoot: 
F quam t leben fn de doot / 

n nam upt mijn bleefch/ Wat onf' fiel geneef”/. 
dn nam upt mijn bloed / Dat ong fiele hoed’ ; 
Dus menſch upt menfch verrees. 

VI. 
O! onbegrüpelijck / en grondeloos beſſupt! 
Die den Hemel heeft gemaackt 
map (fijn nedztg fchepfel ) naackt / 
En hteft mp tot fijn Brupd! 
Mp dunckt Die —8 van dien hannie me 
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EM 140 UYTSPANNINGEN,. 
IEKE, Klintken mp noch ín het oo / 
ARE Als hp mp begeerde boog 
U Dat uptbeckozen pand ; 
<REN Vat Begozded met gena 
Ni | Soud beſwangert fijn / en bza 
J Boren'ſHemels ſoon / Die ſyns Baders thzoon / 

| Die fijn eeuwig Deel aten ſoud/ en Heel 
| | Weer eren tot fijn Loon, | 

| 

| II. 
Ak Bek aroet u / Hemeling! (fend ber 1J 

—9 Wiler Bꝛouwen —*2 ol RENE —J Wie bape Goedichend 
' if 1 ve rn pd hebt ——— 

—4 zeeft niet Marn / Die gunft ín (Memels ooge vindt 
ae De Maan fijn ouden heer — — 

1 rte dete maal / dan kom ick Weer / 
fi | &n ap gelegt ban bind. 
Ik Jefùs noemt fijn Maam: Die ig / 

Mas / en wefen fal gewis 
| Sods Soon wefentijch: End ín Babiddrijck 

Hi Maackt Pfcael bop Apt fijn flabernp / 
ik End hoed hem niet b 

VIII. 
1 Soo hoog een groet te ſteyl was voor de lage tent 

Lok an mijn hert/ Dat / fig gelijck / 
—1 Wied ban fig nebzialijch 
J Ee benchen wag gewent. 

Ich rupmd'et Dooz’t geloobop t onfeplbare woord 
vin PBragend' ín vermondering / 

MEE goe cen Maagde boorteling 
HRN Kon bomen ten geboort! 
KEE VHemels Geeft fal varom hoog 
kik ( Send' ho ) laan t Almagotig oog | 
Hed Gpuw Pedzichepd: En ubu vepnichepd 
4 zagen Hoen ten toon ſHemels hepl’ge Soon, 

Í Beel centen taegefend 

Ber en rn er nj . 

4 Pin — 

We 
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Pin ſtill gelatenhepd fepd niet dan / Siet na Maagd ! 
Heer : ub Wil is altydgoed / 
‚End uw woord waarachtich: Doet 
Met mp als t u behaagt. 
Wat kan 't geiook niet al / als fille liefde draagt 2 
Hepyl unt Gopeioofe nood; 
Elders't leben upt de dood; 
En hier een Vrugtb're Maagd: 
Nu fal d” onbebleckte Jeugh 

Sich bopetaan in FRinne-bzeugd 
Gaan bermaken : want ’t Oberdiere pand 
Dat ick nu verwarm / Dalt mp haaft md’ arm / 
En ſteeckt mijn hert in brand: 

25. Lou-maand 1669. 
— — —— 

NIET U 
Hat is 

Des werelds ydelheyd, ez Gods 

Nee 

Ee ti —
— — * 

— t alg ick't alles kel 5 mcd wel doo 

— — 
ſoek En wat ich ín De Wereld vlie En wat ick —* 

EEE 
tig ſoeck Siet ! fiet ! Weteld en atis niet. 

Wel 
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ki 143  UYTSPANNINGEN. 
II. 

Bel ſchrich' ſck is der Grooten haat 
En toornichepd : 

Maar die nu hoog verheven ffaat 
Daack mergen onder lept, 

Siet! ſiet! Wereld ent „ — niet, 

nf Dader ffupzt De herten Wig 
En na'tons dient: 

Die heden ons een bpandis/ 
Is mergen ons een * Stet ett 

IV. 

En alſmen ong om Jeſum haat / 
Mat kan't ong doen? | ee 

J Of niet / of dat maar ’t ligchaam ſthaadt 

J Het ſchrapſel van varen. Siet ett. 

! 

Ith vlie wiet ernſt Der menschen (maat 

En fpotternp : 

J Ens werelds ſchimp / upt Jeſus haat / 

Ei Is Hemels lof Ronn. Siet ett, 

(à Ick ſchrick voor's Werelds dreygement 
Ais feihck bromt: 

u En ſiet den Depger krgt fn end / 
ii Al eer't gedzepgde * Stet ett. 

éen of ‘t gedꝛepgde waartijck quam 
&@n ong al b2oeg * 

Hns have, engoet/ en âlbenam/ / 

Genoeg is ons pen Siet ett. 

vre — 
® „a 

— En 

En vaken w al ons Vzienden quijt : 

—— d / én lijdt Men Hemel / ong ten vriend got 

* Dat ons hert beſwijtkt. iet At. 
S E 
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IX. 
En ofmen ons dit Leben afl 

Benam met pyn: EDE 
VDit feben is maat wind; en fal INA 

Ons Jeſus t leben fijn. Siet ect. | —J 
J. Ruſtæ HOH 

X. 
Belooft De werld ond bergen van 

Gelouteet goud; Ik @m ons tot quaad te tergeu; dan | op wepgcen eben ſtout. Siet ett —J 
J. 

De werld is ban beloften rick 
8 Maar nfet ban gift: ' Die daar opwagted breeg maar ſigck / 

En houd'fich op een drift. Siet ett. 
A IL. 

Men Wacht des menfchen gunt ten loon / 
En rijgt fn haat: 

Haack wachtmen opeen Konings broom 
En brigt cen — ſtaat. Stet ers, 

III. 
Den acmen wroeter flaaft en ſwoent 

Om wepnig dzechs il nt, 
En heeft hp lang gebzaaft/ geploegt / 

Ist eynd noch wel gebzech. Siet etc 
[V AIV. 

En krogt he dat He foecht / wat | | War heeft hp dan ? zoen | Dat overvloets » en niemand leeft / 
En niemand leeft daar ban. Stet etë, 

8 X V. 
den flaaffchen bleper ſtuppt / endient 

En ke — | 4 
neer hp tbaft heeft, ſterft fijn vatend / dd 

Sijn bpand komt (n plaats. tet ert. | 
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Kk YL 
En heeft hp lang dooz dienſten ſwaar 

ijn fiel bermoort: | 
Men laatften dienſt duncht ondienſt Daar - 

Is vedan a rinse Biet ett. 

En komt men al ín ftaat en ser 
Ten hoogten top : 

Een wenck / een wind werpt ons ter neer / 

Een ander —— — ater ett. 

Dat groot en kleyn fig boor u buygt 
Is rots noch helm: 

Die defen dag Geſegend juigt/ 
Aoept mergen Kruyſt dten ſchelm. 

Siet! ſiet! wereld * niet. 

En blijftmen al in Heerlyckheyd 
Bat heeft men dan 2 \ 

Godt wacht uw dientt in moep ljckheyd / 
En celkening Daar Dan. 

Siet! fiet] ett. 2, Rutte 
XX. | 

ON € pracht van dwaſe cterlijchhepd 
In fchijn van kups 

Setovert ong nteuwf-aferichepd 

Met kleed'ren / hoff / en hupg, 

Siet fiet! Wereld en —9* ee 

O! al te yd'len kledren pracht $ 
Daar't al op praat / 

Poor fonden eerſt ter werld gebaaat/ /⸗ 

Man beeften eerft agt ! Siet ett. 

7 | ee Ù Een Der eeefter wederfpannichep Bini 
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| Gntnam ong gantſth 

D'omooſſe bzeef-en ſchaamtlooſheyd 
Engaf ong deſen — Sliet ett. 

KE 
Cn dat (0 pd’len menſch) uw gee 

Nu theft in pracht ” 
Is dekſel van een-taim geweeſt / 

Of fpon een woꝛm veracht. ett 
XXIV; 

HW hafr-bofch dieu dus berttert / 
Fe (lichaams drech: 

Iſt miet wel Weerlijch vat dte ſwiert 
Op boꝛſt enober nech + Stet etc. 

XXV 
So ap hoeft en rug ontdethse / 

IS Dectelepd | 
Berbormt gp ’t aangeficht, gy weckt / 
… HWws Scheppers toornichend. 
Sliet! fiet! Wereld en al is níet. 

XXVI. 
Den Hof Die u ben geeft vermaackit / 

cs (lich en aard : 
ich lp Dat die uw ſorg wat frdatkt / 

Maar't is uw hect niet waard. 
Slet! fiet! wereld en al enter. 

| XXVII. 
Dat bloemtje Bat nu cterlijckgroept ‚_ Cnmozgendaalt, 
— — * al wat bloept / 

men dus o f 
Siet! fiet! ecc. — 

—4 XXVI 
Dien boort die baack den hardſten ſtorm 

Verdupren kond / 
Staat nu geknaagt ban vat of worm / 

Verrot tot aan den acond, let ete, an 
1 GP 
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« ech prm « * 

| XXIX. 
Gp fapbe faat ban medicijn / 

Of fmaatkiijck hrupd : 
En fiet / dat op· homt ig fenijn / 

En onkrupd datter fpzupt : 
siet! fiet! Wereld En al fs níet. 

XxX. 
En ſprupter eeng het befte keupd 

Dat pmand weet : 
De molle weoet de wozrlen unt / 

De ſleck of wozm betere, Stet ete, 
3, Kufte 

UL ARL 
B Ouwt bop uw Huyſen Werelijch 

Als Kerchen hoog: 
oa Lie jr oaeen flick / 

niet dan ſchoon boo2’taog. Siet ett. 
XXXII. —4 

Vertiert met pracht van fchildery er A rupme (aal; 
t Is niet dan beef / en maar dopp 

Dan ’t pd’le EET tet ett, 
IL 

| Aw glanfch b „. f 4— h GAN glas of porcel 
EE) Enis maar glanfch / En 

Beproeft het met een ffootje kleyn / J 
Daar legt fijn luvſter ganfch: Siet ett, 

XXXIV. 
De bofe luſt ban leckerny , 

Dat Kort bermaach / 
Maachit ons dear enchie tobernp. 

Cot flaben ban de fmaack. fet etc. 
X XXV 

De fpijs en dranck / dte in haar ma J Onf kragt ſoud fijn / — 
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IL Deet. 143 
Werd don2 Misbruyck en oberdaad 

Berandert tn fenn. 
Sier! fiets Wereld en alis niet. 

XXXVI, | 
En laag ! wat baat den dectlen mond 

Een bzolijeh uprz? 
t Dermaack is han een koeten ftond/ ·· 

Den weoeg ban eeuw’gen dupz. Siet eic. 
XXXVII. 

Fp! luſten ban noch bupler ſtanck 
Af⸗ſchuweljck! 

HW naam ís ſelbe met haar hlanck 
Ong telen fchadelijch. 

$ XXXVIII. 
met Heerelycke Menſchen ·ſchoon / 

Dooꝛ foo een drift 
Miſbrunchkt / werdt onſe ffel ( ten loon) 

Cot pſeljck vergift. Stet Et. 
XXXIX. 

Men noemt Het ſoete Menfchen-min, 
Tis Menſchen⸗haat / 

Die boben al den rechen ſin | 
Dan futze vaak rrd Siet EC. 

U, 
Ep! noemt het lieber Menſthen ſcherick / 

Mer Hellen bupz : 
tens luft is boor een ogenblick / AE 

En weoeg ban el (2 Dup?. Stet &C. 

Siet! dus is s werelds ſchat / en praal 

Stet Et. 

En Heerlckheyd / 
En Dreugd/ en luſten altemaal 

Maar enckel pdelhepd. 
Stet! fiet! wereld en al is niet. jk 

TV. Rutte 
NM 2 Bert 
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z48 UYTSPANNINGEN 
‚ X L Ï Me 

En Wijben omtreck van de ziel fj Is beel te groot; 
Al hadden wp dat ons beter / 

Noch hebben We beet ban noo, 
Siet! fiet! Wereld en al is niet. 

De fiel / dat edleſche fel — De epfe 
Noch altijd —— — 

Begeren: wat is t epnb’ge dan 
Booꝛt epnbeloog begeerẽ Stet ett. 

XLIV 
Biedt gunſt / en goed/ en eetl 

En luffen ooch : en, 
Aan 't herte Dat berflagen lept / 

t Is ntet dan enchel rooch· Siet ett. 
X LV. | 

En niets kan ong verguicken , Daar 
Bet herte kreunt. 

De wereld niet het Herre; maar. 
Mer heerde wereld fteunt. tet ett. 

XLVI. 
De wereld maackt geen ceate beeuad 

Wil't hert miet abe wdn, 
Met hert kan ſyn / ents verheugd 

Al fchaft de werld maar mee: Sletett. 
XLVII 

Dat eens de wereld al haar kracht 
Ging fpannen t° faam / 

En brak de minfte koorts de maat / 
ich veemde 'g werelds naam. olet ete. 

XLVIIL 
Deed eens de werld met al haar goed 

JApflapenfacht/ 
Of gaf mp luft tot fpijfe foet / 

Ick voemde's werelds macht. Stet ett. — 
U 
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| XXIX. 
En heeft De werld nfet fo beel nut 

Pooz’t lichaam bepl / 
Hoe foud hp dan De fiel ten flut 

Perfcheffen sed hepl? Sletett. 

Oh! alg bat ed'le ſchepſel fwijmt / 
(En wis hetfal) _ 

Wat heef: de wereld Dog dat rijmt 
Een ffeunfel hoor dien bal? Stet iet 

LI. 
Nhebb'de werld al goed genoeg 

19992 al onf luft 2 bd 
Met goede maackt fig vleug len broeg / 

Oft leve Werd ons En, tet etc. 
Ì 

Een dief / een vonk / een krijg berooft 
Dan haave en Land. 

Een pijn/ een ſieckt / een D2oefbepd dooft / 
En helpe uw Luft en kant. Stetetc, 

III. 
Eenpier / eenſleck / een rups uw hoff 

Derwelcken doet. 
Eenſchend'ge tong uw cer uw loff 

Pertrappelt mer de * iet ett. 

Een moord / een wenck / een Waar uw vriend 
Een bpand maatkt. 

Een fpüttge/ nijdtge/ mif-gedfend / 
Hw klimmen ín EC ids ftaacht. Siet. 

LV. 
En alles blh’ / noch blijft gp niet / 

Maar deſe nacht | 
Werd ude fiele ont-eyfcht , en vlied 

Aw goed / uw eer / peacht. Siet ete. 
3 | 
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158 UYTSPANNINGEN, 
| LVI. 
| ®anleng’ de Werld mer al haar 
| Hw leben niet een un? be gaen 

Dan maks’ de werld uw ſterben foet / BE | En gebe De luften cen dupz, Stet 6. 8 Haat Ban uw beiend uw voor praack dn | Daar’: eeuwige Gerecht vere nnn 
Waar Aauſien ntet enig ban schijn / 

Den Meere (9 alg den Linecht. Siet ett. 
VIII L 

Aw Hooghend weer dien eehter af : * EE Uw geld, uw doed / prk EL UW Hurt, uw Luſt herfagt de ſtraf Î En hoelder Bellen gloed. Stet ett. Ì 
VE Rufie 

LIX, 
ty $ lang genoeg geſongen ban Niet, 

Waar is her Aj > 
Dat als het gantfche Schepfel vitent / 

Min ſiel hoede boog dien Hal / 
t Al, tAI: Dat me genoegen fat £ 

’ — X Diet Schepfel eens fijn weſen aaf / 
* 7 — 6 Heer . 

Schepſel maacht ter fche 5 
‚ @tefsen nfemand se, vertier Raf tAls Al, Dat me genoegen fat: 

8 
Die aller Schepſelen Beerlickhe 

AIn vigd bevat/ — 
Is at mijn Vreugd, mijn Soeticheyd, 

| Is al mijn Eer, mijn Schat, 
| Is Al, is Ar, datme genoegen ſal 

| LXE 
Diet Schepel al ſyn kragten geeft 

\ 

9 
— — 

En EO a rr Schdd 
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AIs Al, is A 
Want dat Hy — Bp hoger heeft 

En aan mp wercken fal. 
Is Al, is Al, Dat | genen ſal. 

Die't Schepfel onderhout» EN Biet} 
Je Al, ÍS Al: 

Die't Scheprel werckt / en wercken doet 

Al't Hepl befchichen fal / 
Is Al, is Al, dar me ler in fal. 

Die Alle menfchen (laag of hoog 
In magten Staat ) 

Die opt der menfchen herten boog 
En nepgde tot gunft of haat / 

Is Al, is Al, dat * enne fal. 

Dooꝛ maten defpjs mp ſterckt en boedt * 
Den dranck mp leſcht / 

Die mp mijn kleedzen warmen doet / 
Is boven Al Het Beſt. 

Is Al is Al, dat F gan fal. 

Míefelh een Heer is van mijn herte 
(Is Al, is Als ) 

En dwingt het tot genoegen of ſmert / 
In wepnig / beel/ fn all / 

Is Al SAL, dat me genoegen (al. 
LXV II. 

ien mp fijn San ten ſphyſe geeft 
(TSAI, is Al, ) 

En met fijn TRA / dat eeuwig leefé / 
Mp eeuwig leſſchen fal / 

As Al, is Al, datmeg end 4 
L 

Mijn tele ſtelt u Dan ter J * 
R 4 
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15: UYTSPANNIN GEN, 
ik nerede het Alt 

ĳn Ztel/ laat uw Luft u niet me 
Derboeren / Bier iS ’t Al * Het Al, het Al, dat ugendegenſ, Slacht-⸗maandt 1654, tan 

i if 5 ES US VO O R B REED 
| 

| | Ce fingen alg 
| | Amo te benigne Jeſu. 
ĳ J. 
J | — 

H Et IE He gE SEE Hin ze | Eyl'ge Jef fu: Bemelfch boogbeeld ! Der En- 

Ù EE —4 glen Heplichend/ erde als Dupfternis bevoordeelt 
E | \ — Fi — =de EE REE SEE EE —* et 

5 wine —* hend. Jeſus is mi jn onbeſmet Hooft, 

ET en 
Be — dert: Mijn Geeft, — helen a: 

ĳ LE A EEE * EE — — 
| 

mn — — 

| 

— —— — MP: Ich moet Jeſu, F al — Hepligt my// Bere Ù eenn [=H — — — ligt p: Ick moet Heplig⸗ ynals Gp. 
11 

Stille Jeſu! Diede — 
Dan uw wil op Den avond 

9 
Hi 1 

Dan 
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TL Der 

Pan uw Vaders wil bedaren / 
En ftil Deen leggen Hond. 
Wanneer fal mja tocht en wil 
Eens in Put berfinchen ſtil? 
Hepligt mp, Hepligt mp / 
Ich maet Jefu, fijn als Bp, Hepligt etc. 
Se moer ſtille fijn als ep, 

III. 
Wakk're Jefu ! bol han ſorgen 
En arbeyd ſonder maat / 
Beſtg ban den beoegen morgen / 
Cot aan den abond laat : 
8 Daags hoop ſphs/ met Werth befet / 
's Nachis / pooꝛ t bedden / ín 'tgeben, 
Hepligt my / / Hepligt mp / 
fh moet Jeu, fjn als Gp. Hepligt etc. 
Ik moet wakker fijn EK * 

Goede Jeſu! altijd mindiiiek 
Inliefelijck gelaat : 
Nevbens briend en brand Hzfendlijck / 
den pers hulpen raad / 
Uh! waarichk als op: eeu trooft 
Miler in haar bulpelooft ! 
Hepligt mp // Hepligt mp: 
Ich moet Jefu, fijn als Gp. Hepligt ete. 
ofc moet minlijck fijn alg Gp. 

V. 
dachte Jeſus! die ſachtmoedig 
Het allec-fcharpfteleet 
Wꝛaachloos kond vergeven goedig / 
Ja fonder toornen leed; 
Jaar fn pber kond bergaan 
Wierd vo Bader ſmaad gedaan: 8 
Bepilat np // Hepligt mp 
Ick moet Jeſu, fü 5 alg Ge. mepligt ett. 

5 
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54 UYTSPANNINGEN, 
VI. 

—* Heyland! weerdig t'eeren: 
Die aller menſchen loff 
Seer ootmoedig kond ontberen ; 
En foo Des hoogmoeds ftoff 
Dichte, dat het oogdeel klaar 
Althd ffond fn D'ebenaar. 
ich * — my: 

Cà Moet Jefus ſyn als Gy. Hepli ° 
Ich Moet Nedrig fijn alg Gp. nnen 

VII. 
suyv're Jefu! die De driften 
Dan ’t lichaam tomen Bond / 
en het kupſch ban ’t onkupfch fiften 
Met herte, en oog / en mond : 
All uw leden hielt gp net / 
All uw dencken onbefmet. 
Beplfat mp // Heyligt mp : 
Ichk moet Jefu, fijn als Bp. Hepligt ete. 
Ichk moet Suyver fijn als Bp. 

VILT. 
Maat’ge Jefu ! dien De vrede 
De ſpis en dranck toe mat ; 
Dertel nopt Mm lecherheden / 
Dopt bol / of ober-fat : 
's Hemels wi! te doen hlelt gp 
2300? uw fpijs en lechernp. 
Hepligt my / Hepligt mp: 
Ich moet Jefu, fijn alg Gp. Hepligt ete. 
Ich moet Matig fijn als Op. 

IX 
Heyl'ge Jeſu! drucht uw ieden 
@en leben op de mijn’; 
oet mijn boet alg d'uwe treden / 
sen oog als °tuwe fijn / 
Boven al maackt dat mijn bert pe 

8 

Ewe 3 
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Als het ww vecht vierig wert. 
Bepligt my // Heyligt np! 
Sch moet Jefu, fn als Oe, 
Heyligt m / Et. 

REERLYCERRBEYDSILOFF. 
Voyſe: * dc. 

HES EEE EE 
— om hoon ziel/ na boven Hier be⸗ 

— — EEn FEEN 
eden is het niet; Hechte leben / lieben / loben FS 

— — EEn EEE dE *—_ EEE — 
maar daar⸗ Jeſum fiet, Al wat op fiet op aard / 

— iet: an nnn UE en nt EE 
Al * an hoort op aard / FS uw koftlijch leven / lie: 

EE et (1 
ven / loben AL wat ge wenſcht op aard, Is uw hoſt⸗ 

ljck hert niet waard. 

Schoon en pracht is enetel fchijn/ en 
Ndelhend al 't kofteljch / 
Lutten mett gebrupckverdwijnen / 
Goud en filber is maar ſljck: 
Daar ’t koſteljcke bloed 

daa 
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UYTSPANNINGEN, 
Daar ’t koſtelijche bloed 
Waardig alt uw ieben/ lieben / loben I 

Daar ’t hoftelijche bloe 
tert boben alles gelden doet, 

éh 
‘e Leven fonder epnden eerlijck / 
Ja Dit leben hrigelijch / 
Is / mijn fiel / alleen begeerlijch / 
En beweegt onffchtbaarlijck : 
Slupt maar uw bleefchlijck oog / 
Slupt maer ert. | 
Bant dit heerlijck leben / leben/ teven / 
Slupt maar uw bleefchlück oog / | 
Want Dit leben / is € hoog. 

Vv 
sonder ſterben / boor Godt leben / 
sonder moepte / fonder pĳn/ 
sonder ſieckte / fonder been / 
Sonder quel / en fonder quijn: | 
Ol pd'le ftel bedencht /D! pd'leetc. 
Sonder fferbenleben/ leben / Leben / 
O! pdle fiel bedencht / 
Nat uden Hemel goedig ſchenckt. 

Loven in volmaackte deugden, 
Cot des Heeren Heerljckhepd / 
Perolijck ín des Hemels veeugden / 
Henlig fn fijn Bepltghepd : 
Met foo een glanſch bereent/ Met foo etc, 
Sonder fondenteben/ leben / leben / 
Met foo een glanſch bereent / 
Stet wat den Hemel u ahah 

Herſenloſen / die de fnooden 
Sonden Hoet / en Daar tn leeft; 
meet ge niet / dat ude dood / en — 

el 
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IL DeEeErT, 

Bel noch ín den boefem kleeft 2 
Wilt antentebengaan? Wilt av ett, 
Daugt der deugden leben / leben / leben 
Wilt op ten leben gaand 
Vangt hier het — leben aan. 

VII. 
Penfchelijck en lievend-weerdig 
Is mijn Jeſus / Daar de min 
Althyd tat wat anders heerdig 
Pinot alleen gendegen fn ! 
Mijn fiel na boben dan / Mijn fiel ett, 
Daar teh Jeſus lieven, lleben / teven / 
Fr fet na boben ban / 
Waar ich het hepl aanfchoutwen Kan, 

VII 
Miverminneljkfte Schoonhepd ! 
Ooyfaack ban wat hier fchoon fchijnt / 
Die doop jaren / noggewoonhepd 
Min bermaacht/ of opt bérdwijnt. 
H/ Schoonhend / bid ich aan/ Hete. 
MDI! ich opt pets lieven / Ieben/ teven / 
U/ Schoonfepd/ bid ich aan / | 
Waar fal het hert eeft henen gaan, 

Ù 
Allerlen WBevallijchheder / 
temen hier bedenchen han / 
WMenſthen⸗llefde / menfchen feden / 
Sonder maar een ſchaduw ban. 
Dit fteelt mijn hert en al / Dit ett. 
LTuſt mp pet te lieven / lieben / lieven 
Dit ſteelt mijn hert en al / 
Wit boben al ick lieden fat. 

U! dat aller menschen tongen / 
Al ler Eng'len wackerheyd 
t Samen · ſpanden / tfamen ſongen 
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158 UYISPANNINGEN, 
Jeſu lof en Heerljckheyd! 
Waacht op Mert / mond / en hand / 
Baacht op ntijn Epter ; want | 
Jeſus fs te loven» loben / toven : 
Waacht all’ op hiet is ſtoff / 
Singt ſonder epnden Jeſus loff. 

7. in Oogftmaand 1665, 
— — — 

t Kruyce van een Chriften, 
Toon : ’t En ss niet alle tijd , érc, 

Sict boven pag. 100, 

J 

Liſt —— leed / pan droefhend / van ber⸗ 
driet / | 

Dat ick dit Wied op heff / upt ſmerte en is het nter : 
Want Jefu liebe Beer! Die mp altijd berheugt / 
VBooꝛ een Pond krups en leed / Wel Dupfent ponden 

bzeugd ! 1 

Dat íck geen aardſchen ſchat / nog ruſt / nog luft geniet / 
Nog op de wereld trooſt maar onluſt en verdriet; 
Dat is omuwent wil / Oeſu lieben Heer! 
iijn fchat, mijn ruſt / myn luſt / mjn hoop / mijn trooſt / 

mijn eer. 
IE. 

Gy bult al mijn gebiecht / mijn nodelofe ſorg 
Staacht gy / als gp u ftelt booz al mijn ſchulden Borg: 
Dies wat ich lijden moet / D [cfu lieben Beer ! 
Wilick welljden/ en / En 'tubelieft/ noch meer. 

Bat ich des werelts ſchat weldoende miffen moet / 
aBedwongen of verſchalckt berooft werd ban Mijn 

Goed : | len 
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EL DrEt t 159 

Dat is om uwent wil / O Jetu lieben eer ! 
Dat wil ick ljden/ en / F tubelteft, noch meer, 

Dat ick mijn fiel met org baoz fo heelhatersg hoen / 
Eumet veel arbepdD/ moet deeg liefdes plichten Doen / 
Dat tg om uwent Will/ © Jefu lieben Beer ! 
Dar mil ich lijden / en / wie belteft / noch meer. 

Dat ick mijn lichaam leup tot neerfttae arbeid dwing / 
En om ud leedtjes teer met mijne luften ding ; 
Dat fs om uwent wil / Ol etc. 

V 

dat fch fn nood of bzeef A —* gebod mn ſtel 

Osona, or ze er daam ond 
rd 
Dat fs om uwent wil / O1! etc. } 

: IX. 
en en —— mijn dierbaar naafte bloes 
3 oetftap bolg/ban mp vervree on Moet; 
Dat (8 om uiwent wit / err. db ree hage 

Xx. 
Mat ſeh ben bitfen eeck der monden hol fenijn 
Verdeaag / dewÿjl' món mond haar tel wil balſem fijn 
Wat tg om uwent wi / etc. — — 

XI. 
Dat ich ondragelijck aan’: menfchelijck geffacht 
Des werlts wet baagfel ben: h ds Dat ig om utwent mi 7 cin erſchopt / beſpot / veracht; 

Dat ich ín haar oaa n hen in naar oog na mijn ergen herſens lech’ 
Daar ich mijn wil’ in d'um geheelk obergeen’ % Dat ſs om uwent wit; O ! Jeſu lieben Beer / Wat wil ick Dulden/ etc, 
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160 UYTSPANNINGEN, 

XIII, 
ALS fel in deſen all noch mis ne bafend? lückhepd 
Dan uweg Paders guntt ter hoop-en hulplooshend; 
Dat is om uwent Wit / etc. 

AIV. 
ca bat De wachter felf/ die my fijn trooft belooft / 
Met mijne klachtenfpote/ en figmün fleuper rooft 
Datipd' ich alom as @ Jefu Lieben Beer 
Ichk wilt wel lyden / en / als u belieft noch meer. 

üÜDeracht Rickdom en ruſt en 's vleeſches luſten al / 
En Wat mp’ werelts trooſt / of aanfien geben fa! : 
Want Gp fijt ( feag tc noch ) © Jef leven Heer ! 
Min ſchat mijn ruſt / mjn luft mijn hoop / mijn trooſt / 

mijn Eer, 
16, Lioumaand 1659. 

Weldadicheden der Jonckheyd van eene 
Geloovige. 

Eerfté ah nen 

—— — Es! 
WV BEE E — EE sf dE 

El aan!mijn 4 t is inden dut Al lang ge 

EEN SEE EE: 
noeg ge- legen; Ula Licht, u uw Luft, wd Schilt, ut 

tenten: 
Schut Ondankbaartük verſwegen: Heft eens u hooft 

bit 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174) 20 



ZL Deet 

die herten oog U vepchit E fo heel Wiefde-bandert, 

mijn Schilt/mijn Schut, mijn Tigt / mjn uit, 
H name kwil fc prijfen / 
In't Dupſter ban u toegetuſt 
Op bꝛeſelycke wijfen : 
Dien comp Hebt gp berend 
geen beentje boog uu’ oog berbózgen ; 
Sch loo u Goedighept 
Die eet fchs Waag boog my Woud fozgert. 

ILL. 
Mijn voerfel maackte gp met mp 
En warme kleding faate : 
( Boe Hoftelich Beer / houden we 
Hwa Wondere gedagten ! ) 
En nauw ín ’t licht gebragt / 
Sa Woud bfer/ koud / * water / winden⸗ 
(Ichloop'uw Goed'gedagt! 
Ja't ſehepſel ganſch aan np vberbinden. 

—1 
fs Beveel u fchepfels al ( fepd Gp) 
dat hintje niet te Deeren / 
Maar hebt gp bragt of goed ban mp 
Beſteedt het aen dien teeren: 
dee’ meſch uw foerfghept ; 
En taco uw boetdtfel ; Wijn uiv kragten ; 

ck loob’u Goedighept 
aar al uw fchepfeten op wagten. 

Vv. 
Cen vrouw uit bupfend moeft Het ſjn 
tens A tefde mp Pr geen lang 
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UYTSPANNINGEN.: 
Gedragen deoeg in wil ge pin 
olmaachter dan unt tor binne 
egen ich De gelepd 

A8 / onder tert daar’t nont Ko s 
( Ick loob uw Boedtgtept ) — 
Daar wierd ick doe in ’t hert gedragen. 

VI. 
Int Hert van twe tot Een geb 
Dooꝛr ongemeene liefde / — 
Dat des fn dobble ſorg en kragt 
Min tengerhept geriefde. 
Ol wonderlijck belend 1 
Cen Hert en kond u niet beenoegen / 
Dies wouduw Goedigheynt 
In Ce magt en ſorg 5** voegen. 

Thans koeſtertmen de leedtjens ſagt 
Met bier / met linne en wollen / 
En ſorg hooz ’t ſwacke bzepn men taat 
det wigt in flaap te folten : 
parkje Moeder ſend 
‚piaatetaan mijn hertie funaen 

Ick ooh uw GBoedfatient — 
Vooꝛ ſoo beel Goedighepts getuygen. 

VEIL 
Maar daar was nog ben hoogſten top 
ARtet ban Aw qunft O Wader ! 
Men nam het lam fn windels op 

et En bragt het tot U nader ; 
HEE In Syons Heyligheyt, 
SEE De ftadt deg Groten Konings Magtig / 
EE ( Ichloob' uw Boedighepe ) 
Sin Cot fo heel dupfend Eng'len kragtig: 

EX. 
WEER | Daar wierd het over-diere Bad 

Apt Godes foon geloten / É | Du 
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Ik Deet, 163 

Sijn Geeften bloed/ int figtbaar Nat / 
Hemricklyck overgoten: 
Met bloed Dat vrede ſeyd / 
Den Geeft dre afs eens ſpring fal ſpringen; 
(ck loo’ uw Goedighend/ 
Kond ich nu foo fijn A fingen 8 

Strax welkomt my Het foet geluyd 
Dan Gode gewyode troupen; 
End Ene'len bip ten Hemel UIt 
Verwondert fier / en roepen / 
Ent wigt'je nmet en fchaept / 
Hoe fat uw Dader u bernoegen 2 
Hooft maar fin Goedioheyt 
Die eeuwig u br ons bii voegen. 

1. Hoymaant 1659. 
—2 

— — — — En — an — — — — 

We — der Jonckheyd van eene 

RV ER. 

Eh Re AN 

— — —— EE 
Hach op mijn fier F — — keer Cen love 

EES 
eh Det — — fin B —— 

EEA: EE ES 
den teer, JRA dernee uſo —* gekogt / En afgedwaalt 

Pa 
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364 UYTSPANNINGEN: 

— — ee 
edt 

had weer geſogt / En weer-gebegnt / Doo? ’ 5ad he 
— — — — — — — 
— J F Me dt, — 

— 1 — — * nt nt an —* 
— we aap tte Ĳ —— — 1 — — — — —— 

J 
— — — — manent) —— — — — — — en — 

— — We 

beplfaam boot, ; 
IE. 

Dat Water feheen He leedtjeg maar 
nd gin / Dog De bloeden klaar 
oan D onfichtbaren Geeft befpzoepden’t heet, Chans wierden’ Hemels foagen th * (Hoe algemeen ‚mp Daderlück / 
Wann ſchemels Heer/ — Heeren Vader werd, 

Doen waſt nfet breemt dat noorn en wij 
AN dierbaar boedfel moeften fn / * 
dat bier en boat mp Dfenden op haar pad / 
Hat Moeder ſorg / en boden blijd 
Jp naacht’ en Beesten op de tijd / 
Wann'ſ Hemels ** mijn eet en Wader was. 

Verwondert u niet bat ban traan 
Enſtem / Die niemand kond verftaan / 
Me Moeder jupft de mentng fao kond vaan : 
Want die het alles maatkte en etert 
Die mp en haar het herte ſtiert/ 
Des Hemels Deer / aju Beer én Wader wierd. 

Dat pber met het wigtje ſpeelt 
yn boetjens hat/ fu hantjes ſtreelt / 
dat pders mont hem (fee kufieg Deelt / 
Dat pder fuft als't wigtje fchzepe / 
Dat Ber lacht / Dat pder biept / 

Ig ſo eens hogen Waters hoog belepd. 
Chans 
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VL. 
Thans riep der oudren hert en MOND 
Met d' oogen op Dat Heyl-verbond 
Weer! uw gena dat kleyne wigtje jond 3 
Spaar ffel en lijf tot uwer cer ! 
En fiet! Den zeegen baalde neer / 

II. 

Want'ſHemels Heer / mijn Dader was / en Beer, 
VII. 

De teere jonge leedjes anck 
Begonden fig aan ſtoel en banch 
Te oeffenen tn d' ongewonen ganck : 
gp fond uw Engel ban om hoog / 
Die onder uw boozfienig oog 
De onbeſwapde leedjes droeg en HOOG, 

VIII. 
Mer Ouderen ſoꝛgbuldighend / 

Die mp be trouwe dienſtbaarheyd 
Der trouwen aanbeboolen had; gelepdt 
Tp fetf met hert ende oog althd / 
Mat waar ch hzuip of loop / in vlÿdt 

mp na-oogt/ en boog ongeluchen veydt. 
1 X. 

mug hoebebe uid Voorfichtigheyd 
Dooꝛ uwer Eng'len dienſtbaarheyd 
en bierbare Ouderen ſorgbuldigheypd; 
dat fcht mijn leedtjens ſwack en teer 
jog beeech fn ’t ballen nog berfeer : 
Nog't vinntg bier hoog ongebal nip Deet. 

J 
Een ſpell' had mp de keel verſticht; 
Een meg mijn herte door gepaicht ; 
 Denijn hat ich boog ſuycker fngeflickt ; 
jn lend’nen maten omgewrickt; 
aijn leden upt het lidt geſwickt; 
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166 UYTSPANNINGEN, 
XI. 

Een ſchreeuw had mp het ingewand / 
Envalmm been / ofarm / of hand 
Dien beekken / doore Ber boden mif-herftand : Een houd’ hat me het facs gewacht / 
Eenblieg / een mugg het teer geſfigt 
Geſchanden / en gerooft het ſonne ligt. 

XII, 
De Maag Was mp Dees luft na fand Off iteen,; Bedoren ; *⁊ ingewant 
Doͤoꝛ Wat al niet! Booz foetteheid H 
00 rauwtgheden ’t fange bloed 5* 
Had Kinder luſt fijn luſt geboed * 
Cn gp mp niet door Oader forg behoedt. 

XIII. 
at fn De blaag geen fchherpen ſteen 
Geen ffuppen inbe fmacke leen 
Mn teer geftel ban pijne fchuoven De'eng Ja nat met ganfch mijn bieeſch berbult 
Mer (merte Was dooa de erref ſchult/ 
Was / Hemels Heer / uw Daderlhch gedult. TV 
D "Snog alnfets den derde Minn 

* tec borſt gedruckt / en tn 
get bleeſch'lick hert een noet berkeerde 
By Goddelooſe Boden Had e 
JV flel wel facen trant gebat/ 
Die Godes bees Daar upt gebannen Had, 

X V 
Een bofe mend had mp de mond 
Cot lafter-moo2d / en leugen-bond 
Sewent ter bꝛeuck ban ’t Bepltge beebond. Een hoofdig Baoft fijn eygen ffn/ 
Een pronchaert pracht geblafen fn 
dijn Wert/ een gierigaart fijn bupl gewin : 

er 
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er ſotten toorn de Hebigheyd; 
| 

noar Pert ſyn gpdighepd : N J 

me felle wꝛaackluſt haar wꝛaecierighepd
. | 

Een bofen — — 

Een vbreſeloſe vbeeſeloo 

Semaackt; een hopeloſen Hopeloos, 

„fer 

Waar Had die ffele/ Hoog het beeld 

Dan bofen voorgang fagt geſtreeld / — 

Ptetupt geſlipt / en dertel meed geſpeelt? 
Ki 

ad gp dat aoe ed ( erheen Bit 

Een bal genegen ) niet DE | 

alan HU doo °t Heplig Bad / en Mound gepaart, 

XVIIL 

Dit fal fc op mijn Cpther ſlaan 8 

af aat Dien het tuft der Helden Daten 

In hogen fang ten hogen prouck boen ffaan : 

Singt Depren-bal/ en Ssteden-Dwang / 

Bingt Dorften-bloeb / en Dad'ren-rang/ / 

Singt Hoogen Laag / td endagen (ang ; 

My deert bat arm berbepDed’ oog 

oat vwaag Hoor wijd / en laag beo hoog 

aefint/ beſingt / en noyt ter waarhept blog. Ee 

Ich moet een kint * Ne — Math. 18; 3. 

Singt watuluft/ ick fat voorta 

Mijn Kinder-Heyl op inner Cpibee flaan, | 

Tis Hv wiens hoogt den Hemel veeeſt / 

Wiens magtía Al⸗deſchick Den Geeft 

mer Contngen alg cijpe Deupben leeft / 
39002 wien wat leeft vaack trilt en beeft / — 

Als ſtoff bat aande Wagen kleeft; 4 

Die dus met mp (jn —V heeft. mn A 

mmm es 55 — — — ee — 
— — em — - 
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68 UYTSPANNINGEN. 
AXI Een Coning wieng berheven g Deel landen nedrig hulde boon 5 Neckte eens ſyn ſnaar ten ongemenen toon / Celoben ’t geen He wonder 1/ fag Als been/ vel / bleefch puls fonder / flag Ja d'ongebormden lomp daar’: onber lage 

| | En foud? tch afer u Boedigtepd if 1 Sertellen Die ín Dupfierbepn J Mo / als den Broorften Coning beeft bereyd — Maar nauwelhijcx tn’ ligt gebragt / ik Bir innen nen en onberwagt 8 fo GEEL goeds fijn Wader 11 | Loumaand 1660, ms noo 
. 7 mp 

⸗ Ln 

| „Geeft t onder-gebragt. 
| | 1 Twee- ſpraack tuſſchen Bernhardus ende Robertus, 

— 
Begeerlijckheden des Vleeſchs door den 

B 4 

| | | Stem: Gefwinde Bode van da Min. 
Et 1 

J. | 

J 

| 1 | Bernhardus. 
d q ak 

— — — — — — — — ſiel!dooꝛ d'onruſt ban Gods ſoon In de ſoete 

Bei 
iff uſt/ Sa nu iu noch op den tjzeon Staan uw buple 
J Er TEER EN —⸗—⸗— —— 

elt? Kent uiolotS Dan om hoog Homt us Godt / 

EEE Eg 

&. 4 

nennen — Wms en | T 
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Ì Dre Le | 169 

riette 
— het oog Opu / / Doe gp ap — af⸗kerig / ſchuw: 

EE LRE 
— laat caf En fyn Hemels luſt Eeuwig 
— aam» —— — — mn — an pp — — — — —4 

aad — —— — — — — — — — — — — — — — —⸗ 

— — cen mn — — ——— —ñif — — — — — — — — — 

— — — — — — — pm — — — — — — — — — — —— 

— — — — — — — — — ne ad 

ends 8 Soon om in u Die nn te doo'n. 

Rob. So lang wy fijn (we lichaam hiet 
sijn De luften foet : 
B. Geſpek't gefinetter ban het bier 
Ineen boornen-gloed. 
R. Datgeeft licht neen glang ; 
B. Meteenfehieht Is het Chang Gebluſcht/ 
En een buple ſmoock boog luft. et 
R. Soeen rafch berdater // Volgt de luften niet 2 
B. eter jaren blich 
F3 bp’ eeuwig maar een (nicht, 

III. 
Aorta bermaacht fig ’t ichaam * 
ts het buple vleeſch. 

ke Althoos het fig bernoegen han / 
Maar fn ſtage breef 

Bar Dien top/ - Dan bermaack 
tGrondigfop Pan de wzaack Beſupr. 
R. Maten dench fch niet. B. Met ftupg 
Ban het Hepliggebfen 
EEn flaapt daarom net. 
R. Gods genade ftaackt : | 
B. Cot het dies te feller vraacht. 

IV. 
R. Boe heerlijch tg het — ſtoff 

15 
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178 _ UYTSPANNINGEN, 
| sporen Het gemeen! | ‚ Oog tis geen dragt ban ’f He 

| Raat ban hie boen. nere ge | * ae J ap faat * en ſoet! 
‘4 ‚ gade pragt agtjeg boch b —4 Maar en wapent nlet ten ſtryd — 4— In ſo grooten gebaar. - 

| R. As ooch nett en klaar? 
| B. Wee !- Dat netjes Blinckt / 

Als De fiel van gruwlen ſtinckt! 

7 2 
* B: a * 

kl J df 

t ld p e 

B re, ei 

Bà * aa 

—— — — id _— — 

—— en * 

— — en 

hd 

. F * . - nn " pe 

— — rr ae er — - — 

t — — * 

— 

* ⸗ —* 

⸗ * Es 

_ 

— vl 
. 

Ni 

R. Dewit 4 Lit Dewÿl fek bier wijn lichaam draa / 
it ip Sid en dranck; > 

| Ds berquicht / maat luft maackt traan 
Cabet LTichaam Brantk, ik 9 | * 

—9 —— Was bol op / | 
fi 903 onf nood / av dentop/ ban Zie 
IE, | Ons mfde vatnigetier verteld Re AED 
| R. So gebruych ich die gunff : 

B. Gy verderft die Hoog kunft / 
Dat uw lichaam boedt | 
Fu ute luften leben Doet. 

| VI. 
R. Min jong heet wil niet in Dien pzáng / 
“tDoelteen foeterband: 
B. Cen band Die u een ſlaafſchen dwaan 
Went om hert en hand : 
Arm Hone Bert / Dat ín ’t vier | 
Hangt berwert! R. Maar fn t bier Dan luft : 
ze en —— — en luſt / 

hu ſiel / miſteddt VDan haar ſupperhepd 
Ei Diere fupberhepd ! 6 * Rut 
ia Die 't jong hert boog odt gelepd, 

“VIL 

EG * 

. — ET — = 

Jong hert! ep fpaar at cepnen fin 
Doo? Gods lieben ſoon / 

— en — — 
— x 
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Die door het bter * ſunb're min 
Piet fijn hogen Chroon / 
R. Sodes ſoon? B. Ochfadoch - 
R. Bijnen tyron 4 B. K feg het noch) 
Die noch gaat afkeerig ſchuw. 
R. Maar dat ſchoon! maar dien val! 
B. Bois ſchoonſt boben al, 
R. Maar de luft noch leeft. 
B. Bp De magt tot Loding geefd. 

WILL. 

R. mp dunckt ick boel cen ander buer 
in mijn aders leeft. 
B. Ah! vatHpdaal/ en dte brand ſtuer 
Dieſe ſticht en geeft ! 
Soecht gr baat ? Oh! wat raad! 
B. Cot hem gaat. *. C iS te laat ce rd 
Die foo lang heb fl geſtaan. n 
B. Istu ernſt / tis niet te laat / 
R. Tis te vaſt een quaad. 
3. Bp heeft magt genoeg. 
R. Doo Bie tijd'lijch foecht * Ate, 

Omu 

B. Staat ap maar op en * uſterck. 
R. fn mp 19 geen maat. 

B. Gn Gout werdt magtig/ op fijn werch 
Onbehon tert Wagt. 
R. Ichen han walt te bang. 
B. Dang maar art Piette iang 
Met den Hemel u beraad. 
R. Sonder hulp iſt te doen. 
R. Menig LTegioen 
Pan Gods dierbaar bolck 
al uw ſchaduw ſynen wolchk / 

X 
Met voorgang / met gebed en raad. 

R. Cis maar meufchen-magt. 

Enftaat / 

B. Het 
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Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 

7 * — 

sn: ala) eer 

— et DE J 

mn ine) m 

— — ne 

* Er * — — — 

ennn an hemden! 

ef me en — * 

* Ds er 



172 UYTSPANNINGEN, 
B. Bet Bemelfch Bep: u ten dienſt ſtaat. 
R. “Cis maar Schepfelg hraat. ì 
B. Schepfelg maar An uw bog / Dat is waar, Faarom hoog Bewerchkt / En met gunſt / en magtgeftercht. | R. ’% ben geen fErijd getaoon : 
B. Maar Gods wijfen Soon 
Is uw Hooft ge-eert / 
Die uw bingeen kak: leert. 

j [ 
R. @n of ick eens bien fa berkooz? 
B. Weg af al uw ſorg. * 
R. Waarom? B. Die eens Dit Hooft berkoog ——— Neeſeen wond / B.Tis geen Nood 
Dit Vecboub cn de Dood Berwinr / 
R. Inde Doodt die ’t al verſtindt / 
All berntelt all berderft 3 | 
B. Wis het lichaam ſterft 
sterft het luften meed / 
En Be fiel krijgt eig Breed. 

KIL. 
R. My dunckt mijn luft mp beede geeft 
Als ich Die Wat boet. 
B. Dats ſo: maat fp dooꝛ uw blugt leeft / 
En riot nieuwe moed : ĳ 
sor verwint / Er op balt / 
Spberflint/ _Eugrmalt/ Helaas! 
En werd founder fag haar aag. 
R. Wel watraan? - B, Blf maar fraan / 
En hp fal bergaan, * | 
R. ’* Steijden balt té ſwaar. 
B. Sonder ftvijd geên ien bier naar. 

| | 
R. Pu trecken my ui reden foet 

In Gods flabernp. 
B. &} 

— — 
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| IL. DEE», 273 
| B. —5 voor Gods bleed 3 
_ An werd ap eerſt Dap: 
Ehꝛiſti Brupd! Godes kind! 
ER Was ick upt d' Aardeblind Geruckt! 
B. Mdes Hemels erf geluckt: 
Goduw Dader goed! | 
R. Oh! mijn Vader / Hoet 
Dat ick dat geloob 
So fijn al mijn luften doo. 

6. Lentem. 1659. 

De Vrolijckherd van ’t Chriften levens 

Siet Pf, 43. 4e 1 Theff. 5:19. Phil, 4: 4. 

J. 

VE SUR SNEEISEE 
erin, ber -blijd/ u alle tijd; Dat ig onf* 

Ei EEE 
eellwige erben/ / Eeuwige ſerben / Getrooſt / en ir 

— EE EEE) En: 
Dev Dees te fijn Inleven — Laat ons 

le — * 
E eid EE IEEE zijt 

prolck fijn / Deolek/ Leolijch / Haat ons vrolijck 

fun í hestijch fists 

‚. a a en — — Bf £ 5 —— — — — — 
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374 UYTSPANNINGEN, 

Kanook mede gefongen werden op defe wijfe : 

J. 

VE SES Raf 
&rbliyD/ verblijd / u atie — is onf eeiwige 

Ee EERE zel 
Bren Eeuwige De Getvoofi, ᷣ ên fonder veees te 

EEDE — — 
— — — — — — — 

ſyn In en in en pat Laat os vat fijn er 

— — — — — — — — — — — —— — — — — — 

— — — —— —— — 1 — — “ — en * (== — 

— — — — — —— —— — — — — — — — — 

— — — — — — wen — — ⸗⸗ TE —— 

— — — — —— — — — — —⸗— 

— — hol — 
— — — — —— — 

— — — — — — — — — — — 

WE MCA — — — 

zi — — — — a — — —— — 

— — — — — — 

— fn. 

II. 

en Hemel wil / Den Bertel wit 
Dat die hem Dienen in Deugden / Dienen in beeugden 3 
Dat is der Engelen eeuwige trant / 
Die fig in Deugden verheugden. Waat ons ett. 

II 
De heeugde deugd (De deugd keer veengd) 
Het beolijch hert maackt deugdig; JRaackt ong DEUGDIGS 
Dat weet Den Hemel / daarom wil 

Hy al fijn dienende beeugdig. 
dl aat ons vrolijck zijn etc. 

Ì 
Den Demel gaat/ De darde ftaat 
So haft niet alg Deef” vreugde // lS Beef” ett. — 

r 
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waat’ Hemels Soon ong fielen meed” 
Onf heeten mede indat 
Waat ong ett, 

V. 
Des Hemels foon Quam upt fijn throon 
Dien Hp ban eeuwicheden // eeuwicheden 
Beſeten hadd' / en bragt Dit Hepl 
Dit Hepyl ban bobene mede, 
Taatons / ett. 

VI. 
Het bloedig ſweet / Dat liefde deed 
t Gefegend lijf ontblteten// Deed ontblieten / 
Deed ong booz d'ongemeten (mert 
Deef falige bzeugde genteten. 
Laat ons / etc, 

Des Hemels guuft / Des pemels gunſt 
Om ſchatten ntet te kopen / / niet te kopen / 
omt alg een Hemels kaater-bal / 
Ons ſalig' toegelopen. 
Taat ons ett. 

VILT. 
De fondenal/ En fonder tal 
sijn goedichl beh bergebe n/, albergehen ; 

én krijgen het eeuwige leben. 
Maat ong et. 

jb Fik 
Des Hemels Meer/ Onf fchaten eer 
Gefonthepd/ ruft en haede / / Auſt en beede ; 
En Hebben kn hier niet met al 
Met Hem fijn wu te vprede. 
Waat ons bzoljch ELC. 

De aacd is ons / den Heme Lond: 8 
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EE IEI 576 _ UYTSPANNINGEN. 
I Deef’ datde is ons cen hoet vertreck / 

Den Hemel ong eeuwige ruſte. 
Haat ons wzolijch etc. 

XI. 
En menſch én bee // En Engelen mee / 
En booz-entegenfpoeden// Seren en voeden 
Haat werken / al fo ’t werken wil / 
t Moet werken ong ten goeden. 
Laat ons vroluck fijn etc. 

XII. 
Den Hemel felf/ Dat ſthoon gekaelf / 
Waar 't dag is fonder nachten // Sonder nachten / 

| Is't hoog bertreck / Daar ’t Engelt-Ehooz 
| Al fingend’ ong berwagten. 
| Taat ong etc. 

XIIE, 
9 Onſ Dader leeft / Die ſig ond geeft 
(ie En met hem alle dingen // Alle dingen / 
LEE En fegt ong noodtdzuft toe / op dat 

Wy fo2loog fouden it Haat ong etc. 

EE f Des Hemels Guuſt / Weert ong de kunt; 
EINE In't klepnften ongtelp'en/ Ong tè pen: 
4 | Dus ſonder pJagt/ Cr overdaad 
| | En ſonder leckernpen 

Konnen kp vrolÿck fijn En 
| 

Ber menfchen haat// Ofnijd / of ſmaad 
En kunnen Ong bedroeben / Ong bedzoeken s 
Hebben Wp maar des Hemels gunft / 

J | Nliet anders kp befhoeben / 
BIER / Taat ong bzolicheit. 

IN XVI. 
goa haat / neg nijd, Hog weraak / nog ijk 

ER @ns tot haar oefening tronen // Cot Haar tronert/ 
| Maar als kop met een lugtigen fin / * 

J ik 
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In Dée 

Wiet qurad- met goed-doen head 
mogen Wp vrolck fijn ett. 

XVII 
Nar hola! maar! Wat hoo2 ích daar 2 
Watts het fchaepen/of rehen/ Schepen of vepens 

Me wereld noemt het repen: Maar 
Des wereldg cepen is ar vien Taat ons ett. 

t Knetter ·getier Man ’t Dooz'nen-biet | 
Ip honnen maar bevrachten // / Wy beraciten 
Schattend dte bzolijcke Dagen al 
Vooꝛ bupft’ce Donch'ren Den daat ete, 

I. Rufte 

Sypal de heugt / En al’t geneugt 
Wes Werelds opgelopen // Opgelopens 
Noch wouden wy ban d' onfen net 
Een aag daar boog vaders Taat ong ete. 

Waar finger al/ Haar fpzingen al 
Is huppelen na Der hellen / Fa der hellen: 
Haar glanfch tg glas / haar ruſt is roeſt / 
En al haar queelen maar ren Waatong ett, 

XXI. 
Begerig hert! Dat mager werd 
doot gieren na beel fchhatten/ Na beel fchatten / 
Dewit gp onberfadint fult F 
Na baind met fo2zege mad Sullen wo tc. 

KAL 
En al uw goed / Daar al uw moed 
Op ſtond / u in dit leben / Sal begeven / 
Den rietftaf breeckt / den rots befwjcht / 
Ber herte de lendene beben / 
Sullen bp vroljck fijnere. — 

| XXIIL. 
Mat droncken hooft/ Man fin berooft / ES: 

M a aat 
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— a dd 

UYTSPANNINGEN., 

dr aat in fijn fchijn-bzeugd rafen // Cleren en raeſen. 
Dewyhl he ſinckt / en colt en dolt / 
De wÿſhend in be glafen ; 
bullen kp bzolijett fijn etc. 

XXIV, 
Taat dollen hop/ Sijn bollen Hop 
Hpt leed'gen met vermaken / Met bermaken / 
En dan wel droncken / roncken daar heen : 
Wy ſullen wel nuchtere waken. 
Waat ong etc. 

XXV. 
Geen fterchken drantk / Geen cooch of ſtanck 
Bedwelmen ong be ſinnen / Ong de finnen ; 
maaar fijn wp dronchen ban Water en bloet > 
Dan eerft onf finnen beginnen. 
daat ong beolijck fn etc. 

XXVI. 
Dien armen quant! Die flechte bant ! 
Oh! oh! de dwaſe banden / Dwafe banden 
Sijn baar omt hert geflagen oh! ob! 
Wel tatefe klagen en branden. 
laat ons bzolijck etc. | 

XXVII. 
nop weten hier / Dan min noch vier / 
oBehatben’t bfer ban boben// ’t Wier ban boven. 
Tieben Wp Jeſus / Bo lieft ons keer / 
Wy'lleven / wyleben / kp loben. 
Taat ons ett. 

— 
Boe ſuftje daar; Woe ſal dat hap2 
Hoe fal den konckel leggen? Kronchel ets, 
Met hals / en rug / en arreme blood : 
Waat haar dat overleggen. 
aat ong beolijch fijn etc. 

XXI X. 
Onf hoog gewaat / / Naer onſen Staat / El 
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En fijn geen Diamanten / Btamanten : 
Jaar 't Hemelg cterfel ban de Deughd 
Darblincht/ aanallen kanten. 
Waat ons ett. 

XX X 
Met danckbare oogh / Me ſien / Die hoog 
Geſeten / fig beſteden @’ Onfen vreden / 
En alg fp rufteloog waken boor ons 
20002 onfe forgloogheden/ Sullenbop ere, 

Rufte. 
XXI. 

Den Teeuw het Kam// Hit Dabids fant 
Schepper en hoede der menfchen Hoede Der menfchen 
Is (wy gelooben het )Ralles/ en wat 
Mp kunnen / of denchen of Wenfchen. 
Maat ons bzolijch etc. 

XXXII 
Met deſe luft // Met deſe ruſt 
So Vol ban eer en ſtaten / Ger en ſtaten / 
0 rijch beſchattet / fo wel bernoegt 
So weelderig uptgelaten / 
Sullen Wp etc. 

” AX XIII. 
fen fpiis/ / Wol lechernp’g / 
deact efen dranckh befchonchen// Soo befchonchen ; 
neh ——— berciert / ie | et Defe gewaden aan ’t pronchen 
Sullen wp erc. 

—— —— 
pn eeng be api, í / WIS eeng De werld 

gjammeripch bedrogen// Sia bedrogen 
al binden / al haer winſt maar wind, " En al haar liederen logen, 
Sullen kop etc, 

XXV. 
Als cer en ſtaat / En gunſt vergaat,; 

M 2 Haar 
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135 UYTSPANNINGEN, 
Maar fchat boor dtef of mot is / Of verrot is 

aar min met ſchoonheyds bal bervalt ; 
De wijfe nu fiet / dat Gp fot is; 
Sullen wp bzolijck fijn etc. 

XXXVLL 
En als dfen ftorm/ Dien fellen Worm 
Dan ’t wife Gewis ſal knagen / Wis fal knagen : 
De dupft're nare balepe Haar is 
det epnde der Weelfge Dagen ; 
Salmen dan bzolijck fijn > etc. 

| XXXVIL 
Ons herte ruſt / Bp fchat noa luft / 
Opgunſt / op eer noch ftaten// Eer noch ſtaten / 
Wil ’t bijen ’tkan/ kotl’t vliegen het mag / 
Wy kunnen hethebben/ en laten. 
aat ons vrolch etc. 

XXXVIII. 
So ons dit Goed / Men Hemel doet 
(Tot ong genot toe-blfeten// / Tot ons vlieten; 
Pr geven't Hem ten dienſte weerom 
En'them ter eeren genteten. daat ons etc. 

XXXIX. 
En neemt Hy't weg / En neemt hp ’t Wea / 
och wp het duldig dogen / / Duldig Hogen: 
Wy lichten ons Bieg te luchtiger op / 
En blfegen te vlugger om Hooge. 
Haat ong beolijch fijn a k 

In menfchen-haat // Fn fpot En ſmaad / 
Cm acmoed’ / ſober leven Sober leben 
Is lydlijck hen dte Coningen ſnd / 
Haar luft (Dat fp willen) maar geben. 
Waat ong beolijch etc. 

Kil. 
Bet bang gemoed / / Der hellen gloed Bet 

4" 
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| 

k 

FL DARE 

Het hagen der gewiſſen //- Der gewiſſen / _ Van ’tonweerdeerlijck Gode-bioed 
Wefadigen / Dzedigen/ ſliſſen. 
daat ons etc, 

XLIT, 
Ja koom de Dood // Ja koom be dood + 
Enlaat ons / wier Dit leben // °t Al begeven : 
Mie dupft’re nare balenen alleen / 
Dooꝛ wandelen wy end’ en Heden. 
Taat ong ete. 

ALIIL. 
Want ín de dood / De bangfte nood 
Is Godes foon ons tieben// ’t Heben Het leben: 
3Dp fteechen ’t hoofd ten Rerreher unt 
Om boben de wolken te ſweben. 
Maat ons bzolijch ſyn / BDrolick / brolick / 
Maat sns vzoljck fijn. etc. Wolk zhn 

15. Slagt-maand 1662, 
— — — — 

Genade en Héeerlijckheyd, 
| fte 

TWEE-SP RAAK 

Tuffchen A. en B. daar over. 

Voyſe: Petit Bordeaux, 

J 

A En ziet zeen W Ee ERE ii 
Je fleet — dagen / Dan Hy/ dien 

23 den 
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182 UYTSPANNINGEN, _ 

— 
dr een Et — ecn — zis 

— Den Hemel mint!ß Die een Bemel- peo hoo? Kla? 

In AE? 
d gen/En booze dagen Eeuwen iz peen De Heer ſig 

eid 

Ke WEE? 
t — voegen Komt in — is berdziet 

(ijt — — EEE 
| Ei J . klagen — gegen. B. Maar nog iſt het 

git eet 
eeuwig niet. — iſt het eeuwig niet, 

II. 
A. Salig iſmen hier in hoopen 
Watmen ſiet / of warmen voelt. 
B. Om t beſit Dient noch met lopen / 
Arbepd / moept / en ſorg gewoelt 
A. Maar De liefde maackt mp °t ploegen 
D'arbend / moepren en verdeiet / 
( Om mijns Beeren wil) genoegert. 
B. saar noch ift het Er, niet. Maar ete. 

III. 
A. Hier is t Licht, ope alig telen / 
t icht dat ons Ve Godthept toont. 
B. Wat ſalt Wichteen leben geben 
Daar de Godthend eerlijck woont? 
A Eter berbuit Het Hert en krachten. 
B Waar is ’t Bert een ruimer doos. 
A. Maar wat foudick geooters wachten 3 Ga 
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En OR ro 183 

B. ®at het kerde —2 Dat heter, 

A. Jeſus heeft mp fig verworben: 
6 Ben de fn: Wat wench tk meer ! 
B. Dat ick alles afgeftozben 
Teefde maar tot Godes Eer. 
A. Met fijn Dood ben ich begraben : 
In fn minnelúch gebied 
Iſt mijn Heyl boor hem te draven. 
B, Maar noch iſt het kale níet, Maar ett. 

A. Hier is mp een Preugd / t genteten 
Dan de odt-herlicht'de ſchaar. 
B. Maar 't genot ban die odt fiet / en 
sonder bleek (8 / Hemels- klaar, 
A. Hier fijn mp/ tot luft / De woorden 
Hpt den Hemel neer-gedaalt. 
B. Daar ts ’t wefentlijche Woort, ett 
t Wicht dat fn de Stele 34 t Ticht DAE ete. 

A. Hoger Beplfckntetenkenne 
Man te dienen defen Heer : 
ALS ich mp aan hem gewenne 
Dat's mijn fchat/ mijn luft / mijn eer, 
B. Maar of eens uw fiel geraakte. 
In der Eng'len ren: en fend / 
Met de fielen der Dolmaatkite / 
Dlechloos toff ín LATIN VBleckeloos ete, 

A. Maer hier leert de Tiefde firijden 
35902 hem Dien De Tiefde deed 
Vloecken dragen: Tiefde lüden 
Is ber Sielen Deeuad en breed. 
B. Baar enig geen Tiefde⸗ lyen / 
Dat is waar, maar Wiefde-bzeugd, 
Benyd fg een ; Want wít-bertpen 

IM 4 Maackt 
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F5 Di Ris 

_Maackt Bart luft of lijden —* Maatuit ete. 

A. Bier bermeld ick's —— grootheyd. 
B. Daar werdt anders niet gedaan. 
A. Wier aan ’t bolck Dat blind en Dood lendt. 
B. Daar aan fuicke dte ’t berftaan, 
A. Mier en Dichten wp maar fangen, 
B. ®aargeeft ’t herte [ted op lied. 

A. Hier ong Bepl f8 fn 't berlangen. 
B. Daar in't geene pen — Haar in tete. 

A. Ber wp Hoegen hand aan handen / 
En wp frutten dte bertraagt. 

B B. ®aar is Jeſus aller band/ en 
4 nd Aller ſtutt / Dat nfemand klaagt. 
Be ke A. Baar den top 19 ban genade. 
EE oh B. Bier ’t begin ban Deerlgehhepd. 
Ed A. Bier Wp toben bzoeg en ſpade. 

B. Daar in Zalfgeeeuwighepd. Waar in ett. 

— — * — — — — — — 

DI WAASHEYD 

Van de 

Begeerlijckheydr der Oogen , 
of — 

| | bj ben gea ajar rj Ma 
REE sk es EE SE — EE 
EIN 2* — Dat Heerlijek' optgeſten/ Dwaas 

| de mi jen — — — 

1 | Pen — — EE Ei Abid 
N nwaas: al uw Begeort Soud uPt ka pogen berte 

| | | ren | vlien / 

! J — 

* Pr * 

EE, pr ⸗— é ke * 

* 

* — _ — 

. ° ⁊ * 

Kd 

. : — — — — — — e 
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— — — — ed a ars " name? mg Ì 
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ER SEM RON IK. 
— — — 

— — — — — 

vlien / Ga oogen hert / / Die ſtrick ontwerd / Sig 
— — — —— — —— —— — — 
mm am — end — —— 

— — — N ⸗ — Ep — — mmm nennen ——— üüü— ò— — ——— — ——— —— 

4 vr — — nd — — — — —— —— — — — — —— — — — —— — — 

aan Den Hemel bien. 
f I 

Al het begeerlijck / dat uw oog 
Dwaas! Dwaas! hier foo beloncht / 
Mocht wel de Stel / maar laatfe beoog 
In duiſternis: Enbdaar toe is 
la eeD'le fiel te hoog. 

LIL, 
Slet het alom-gepzefen Goud, 
waas! Dwaas! ’tieect het u ſelff. 
efS’t niet et (waar 2n dorr , en koud? 
Enkkanbetoog/ Wel naar om hoog 
Dooꝛ ’t on-doorfchij nig Goud: 

— LV. 
t Lallige pack ban ’t fwaar metaal / 
Dwaas! Dwaas! deucht ude Siel / 
Dat Die ter ſtof en Helle baal’ / 
Ennopt hetdog / En hert ont hoog 
eplfaam ten Demel haal, 

V. 
Waſt'er pet fn ’tonvrugtbaar goud? 
Dwaas: Dwaas! dat roept u toe 
Den Rhchdom vogteloos en koud / 
eeft fap noch ſaat / Maar doere laat 
Des Heeren Wijngaard-houd. 

J VI. 
Killig is al het Geld en goed 
Dwaas! Dwaas! fiet gp níet wel 
Hoe haaft het waſſend Beld den gloet 
dan Liefde ſliſt, En meer de kit 
Dan d'arme bupeken boedt 2 

Ji s 
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— ⸗* ——— — —— ——— — 

J 

—— 

—* YTSPANNIN GEN. 
VII. 

Wat Doet het al-bekBoelijch Ticht / 
maag! Dwaas! Hemel en WU 
Derolwijnen npt uw teer gefigt $ 
Iſt niet om dar Mes Werelds fchat 
H ftaan komt ín het tucht 4 

pt maar Het vib. 2 f us oog eens hoo? dien fir 
Dwaas! Dwaas! nfe u weeen? * 
(Cor dat een blick upt (Memelg Saal 
(Als Die ín min Sta opent) ín 
Hw duiſt're ziele daal. 

TX 
Waar fs het al ban Louter gout : 
Dwaas! Dwaas! maar daer Het oog 
Dooꝛ heenen als Hoog glas beſchoubot. 
Het eeuwig Ticht / / En dat geficht Apoc. 
Alleen is uw behouwt. 2x: 18. 

XE. 
Springen ban Hemelſch Henlſaam nat / 
Dwaas! Dwaas! daar fig u bien / 
Die't Bert verquicken dozr en mat ; 
En maken ’ ſterck Tot 'g Hemels werck 
Van Merg en Derhepd fat. 

X 
Ah! dat den Memel eens ontftoot / 
@waas! Dwaas! flupfen van Bepl / 
En in uw Stel cen golfje goot ! | 
So Ware WIS / / Aw fiele frig / 
End’ all wa luſten Dood. 

XII. 
Geondeloſe Algenoeghfàamheid ' 
Ceuw-Eeuln- Eeuwige Speing / 
Dan aller Schepf'ien lfeflijchhepd ! 
@ bolle Bodt t Wy konten tot 
dw Rijcke Goedicherd. 

| Schep- 
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Schepfelen ffaat Wat u 
Palfchj-Dakch is al uw glanſch: 
Pr werden fat ban Dit geficht : 
En krijgen dan Een Waige van 
 Derlepdend fchemer-licht. 

XIV 
Weerdige Self, berlteft umeed. 
(Balſch- Valſch weerdige Seiff! ). 
Wie is'er Die fijn Stel befteent 
In dit gefigt/ / End ín dat Ticht 
Sig felven niet vergeet? 

XV 
Als deſe Son in Middag ſteplt 
Staan fal boben het hooft / 
Wie (fer die De Diepte peylt 
Of grond bindt aan / / Dien Oceaan 
Als Hp fia whe 

J. 
Deple Den Hemel maar een ſtraal 
Pan Sig, Niettge werld 
Pol fchhat/ bol pracht hol weerde daal: 
DBooꝛ Dit geficht / Verſmade ick Ligt 
t Benot ban altemaal, 

Bloeymaand 1675. 

Des Heeren H. Avontmaal. 

t TS (fepdBodg Bood) een onweerdeerelijke ſpÿſe / 
Die Jeſus ín fijn Heyl-maal aan fn kinderen 

Die fiechen op-helpt) die ook dooden boet berrijfen 
En adem geeft ) maar hier verguichtng aan Wer leeft. 
HNoe han dat fjnt(fep Chomas)wat ich ẽtechſo 
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188 UYTSPANNINGEN. 
Of had / of fie/ of voel /fulch groots en merck tchnfet; 
Gp Ee (fepd Godes Rnecht) nog reutk / nogfmaack » 

ehoebe’: 
Daarom fs ’t ( Thoma ) acoot om dat ap ’tnfet en fict, 
t Is(ſend hp)’t Heyl noit / maar *t is ——— ſegel. 
Is ſo:(wast antwoord)maar Dat ſegel kaar en Wig. 
Wat blindt u d'oogen hoog Ben onfeplbaren Fegels 
Daar isde ware faack , daar ’t ware fegel is. 

3. Hoymaand 1659, 

SONDEN-GEWICHTE, 
M An fiel Wat moeft u droefheyt naar fijn 
Als f' ober uwe fonden gaat ! 

Wie magtíg beel / en groot en (waar fijn : 
Wie Hoet mp fien getal of maat ? 
En wte de Groothept der geſthonden 
Ontfachgelijche Majeſtept? 
Die opgektrabde Beplands wonden ! 
t Gereten Beelt han Beplfchept ! 
Die achtbare ongeachte waarhepd! 
VBerſuym van's Geeſtes onderftand ! 
Des Wets dooz luft gedempte klaarheyd! 
Enof / en hoe door hooge Handt. 

zo Hoymaant 1659. 

AANDACHT 

OverdeH, DRIE-EENIGHEY T, 

Dtſachgelÿcke en BHepl'ge Majeſtept / 
Diet Blepn bernuft der lage menſchlÿckheyt / 

neen on tegen · ſpreekb're waarheyt vangen 
Kont / en Doen (ufychen hund / en onkund Hangen. 
Bet onbearipelijche Drie verſtaan 

In 
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In d' Eenheyd han ick niet: maar bid het aan ; 
En leer Den Vader hert en knyen bupgen / 
Oock Woord en Geeft mijn dtenſtig hert betupgen. 
Wen Vader fmeech ick om Bena en Bepl / other. 
En bat hy om Den Soon fijn Geeft mp depl’s bien 
Dug t wonderend gemoed fn liefd' ontfteecken / —9 
Weert mp tot Godt, Doo? Godt om Godt te ſmeecken | 
Maar Drie fn ’t Onbegrepe ondeplbaar Een | 
Ee binden / han mp’t troofteliiek Gemcen 
dan Godt, en Hepl'ge Godt-verlichten toonen , 
In Wien De Drieheyt als fn ſig wil wonen. 
O! On-onbindeljehe Gratp-band ! 
@! On-hedenchelijche Bemel-ftand ! 
O! On-uptputtelijchken bron ban ’tteben ! 
Die on-ophoudelijth fal water geben. | 
Den waren Godt Befchhoo2 mp ’t eeuwig Goed ; 
Teen waren Godt Mp bzijde met fijn bloed ; 
Den waren Godt mijn ſterkt' is alg mijn fmert // aft; 
En op dfe Date geond-beften ſtaat mijn heee / / Daft. 
Drie-eenig Gadt! laat dat date zeelen fijn/ 
Daar doo uw Hert gebonden aan Het mijnn’ 
Mön Hert na ſig fleept / en het mp Doet deren / Hiks 
Sfadoetmetu/ Woozu/ en tnuftechen, | 

17. Hoymaand 1659, 

4 7D) 

| — in / 
zo *e⸗ 

EEN V N 

pe 
Ein. a ze 

* ie \ 

BN 

CHRr. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



_ 

e * 

D me Le kaf en 

. N 

à * — 

— n 7* —— ur 

— zi — — —— — Al 

. pn - er, 

Ed 

* —— — — — — — — ng — — — - -_ an 

— — — — — ——— —— — — — — p . Mn 

i — i —⸗ — —⸗ J 

— — — 

sd 

* — , „ es — 
— —— — — 

_ ed _ — 

— — — 

— 

— — 

— — hd * 

* 

— 

190 UYTSPANNINGEN. 
CHRISTUS VERRESEN, 

IWEE-SPRAACK 

Efai, 27: 2. Singt van denfelven by beurte, 

Stem: Malle Sims. 

MARTI A, 
LA- 

— zE tt): —— — 35 EG 

Onder Godt! kat wonder werck ! Det gaaf en 

=d) HE 
te binder fonder ferch ! Wan Soldaten Al peren 

EEE WEES 
⸗n mm j me 

* ons — weg! — opſet ſonder vrucht: 

ette: 
—— 's u booꝛ ter blucht Na de Stad * 

seemed 
AN mp! Wat hoe Kang halt —— oor! 1 boos! 

— —— — EE — EE: zl 

hoor! — woo? ! ei er niemand opens 

edet — —— 
Petr. Wat getier — ons hier Sechielijk — 

—— 

— — „à 

—X ary Eure ropean Books, Co opyr * 2011 ProQuest L 
reproduc ed by co of Koninklijke Bibl: oto mk. Den Hoog. 

—* 

Tuſſchen PETRUS ende MARIA. 



AA Lg 

ad af led 

Á 

eik EE 
De Peouwen / Daar is — Mar. ——— ! Semon! sien 

* raten meen 

ff ütap dood — Sus ! fus ! beeeft gp hoo2 geen 

Ti Ee 
nood 2 Mar. Daar is geen rede meer ban vreeſen; 

II. 
P. Douw! hoe? drꝛoonie? aapt an noch? 
M. © Semon!’t is geen flaap-bed2o 
P. Sijn de herfens — — 
(Dooꝛ heel perſens 
an den druck berooft ! 
M.Neen./ Reen, (P.) Heeft f' een ſpooch ontftelt 2 
M’& en is geen Pach: -fpoock Dat ong quelt; 
P. Onderrecht ons Dan/ en fegt ons / 
Wat beeecht gy ons”’t Hoofd! 
M.'t3Das noch nacht/ En ick dact he 
t WOU nw fpo’en ten grave. 

P. Ndelheyd! Onbefchepd 
Ke oe nr laden. 

iWoud Mijn heere ſalben gaar. 
P. Joſeph had dat al iden ” 
M. Conen koud ick ‘tliehend Gert, 

P. Tief— 

— — —— — - 
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192 UYTSPANNINGEN. 
p. Fiefde licht ontſchuldigt werd / 

entel ín ſo een poos // —— breſe ldos· 

M.'t Brandend Hert voerd’ oog en iff 

Geſwind ten graan’ Lepd eben ſtüff: 

Geaff was open / en WE lopen 

JAltngs herwaaats aan / 
aant onf’ Beer en was Daar níet. 
P. acta, featap dats en fict 

Bihb ick ſtaande Bzalen/ aan De 

Plaats Han 'taraff te gaan ? 

dats een draff / Tot het graff / 

n Sal na niemand wachten. 

M.&ndepha Datguna 
Gr tefde maacht my krachten. 

Simon! wel wat dunckt U nu 4 

p. Pel acta! war dunckt U — 

M. Spmon hp is ——— * 

Maar Mary! Wat 

hi Den bemi / Petre, ff geeft mp d
ít kond gedaan. 

DP’ Engelen bar see of * a 
ie ſpraken unt het HEt le : 

u! —* ſteent niet / rouwen weent niet / 

S Deer is opgeftaan. — 

d ſchrick ntet / Ja Hy / Hb / 

En ſelve ſtond daar aan mijn
 ſp. 

Deef’ mijn oogen é Onbedzogen 

agen hem daar (taan. | 

ze Zeg Mary/ Boe wiſt op 
Dat het uwen Heer was⸗ 

M. Seg hoe op kf dat Hy 
et eer 4 + 4 

* * Ick bent / ick Ben t. 

Mi, Een woord maackt Hem MP beken
t. 

Pp, Bos bend’ op ſo haaſt (on taal 
—— 
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M. Benckt den wench ín 's Peieſters ſaal. 
Maria! fepd fijn mond/ en J heet verſtond Den grond. 

Er Daar 8 ‘nut epnd banat ben Hoon ! 
_ AML, Daar s8 nu oog t hruys een Bontnag Kroon ? _Cnongklagen/ _ Dzoebe dagen ach 
All' gaan glijden Heen. 
_P. Daar 's nu waar dat felbfaarm woord — athteloos gehoort) 
sid miyn ſpoorna / A gau 
— t Wand ban Galileen. whnthennerden 
_M. Seggetdza Cleopa! 

_ aar begint uw repen : 
P, Seggetdza _ Cajapha! 
Daar begfnt uin fehzepen. 
M. Dronten: Daar ’s uw Trotg en al! 
P. Boſen: Daar’s uw motg ten bal! 
Die met Hem den adem geeft 7 
Die met hem weer rift en leeft / 
Teeft en ftecft t° fijnen Bienft / Die Hoog u ſterft en leeft 

Gras-maand 1658. 

JESUS VERRESEN, 
In t° famen- ſpraacktuſſchen 

Petrus, María ’s Heeren Moeder, 
ende’t Gefelfchap. 

stemme: Lieftallich Chriften volck, &c. 
J. 

ed t Geſelſchap. 

[) BEER 
€ fiene bergen nu als jonge kalw'zen fpzingen/ 

N Als 
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194 UYTSPANNINGEN, 
— — — —— — — — — — —— — — — — — — — — — — — nm 

— — — — — — — — — — — — — — — — ⸗ — ** er 

— — N — — — —— — — — — — — — — le 

— — — — — — — pn — —— — — — 

— — — — — — —— — — — — — — — — — — — — nd NE — 

ALS jorge halb’zen fpzingen : Ons’ herten oock als 
en | — — — — — — — — 

— — — — — — 

— — en — — — 

— — — — — — 

_ — —— — — — —2— 

— 

— — — — — 

— — — — —— — —— — — 
—⸗ nn — — — — — — — 

— — — — — —— —ñ N —⸗⸗ 

— df — — — —— — 

— 

ne 

feeft/ Dar droevig / dat dzoebig / dat dꝛoebig Pafchen- 
— — — — 

— — — 

— —— — 

— 

— 

— 

feest! Die truppelen nu mee’// Die truppelen nu mee/ 

tnt va hans Fate Jm he venter ——— EEEN 
Kom laat ons Weelijch fin- gen! Ep!laat ons baolijckt 

—— np nn tn omt „ — emd nn ri — — — nn — — —— 

ſingen. 

M. ®at ſiel · doorwondend ſwaart des Rruytes nu 
vergaan is / Des Bruptes nu vergaan is. 

P. Dien aanftoot die min heet upt Jeſus lijden leed / 

En laas! mp batten deed, Eplacen! Eplazen! fo ſchand⸗ 
lijck ballen Beed ! | 

G. Cp! Sremon fchzep nu niet/ Ep! Spmon ett. 

Want Jeſus opgeftaan is. M. Ja Jeſus opgertaan 

* 
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II. 

IV. 
Wom fandaars al/ fiet biex / een toe berend 
An ben en ig baan is 5 — * 

ot Godes gunſt. P. Ja dog / want die ons borge is / Qu bepgelaten is. G. Ong borav ap! ns — 2q bep 3 Onf bo2g bzp! nu 
B truppelen Wp mee’ // Dies truppelen kmp mee? 

Want Jeſus opgeftaan F Ja Jeſus opaeftaan 4. 

M. Mu leeft ong Tonina weer / en falbooz ekata l P. Bp (at boo? etwig leven / bedden Zu bzees” ick boo? geen (maat ban Brand of ellend / Ich puff haar Daepgement/ ich beees niet / ik tact haar/ —* haar dzepgement. | Je MOP DAAGEN Nu het hert / Wp dragen nu Het Heet (Ee hoogsmet hem berbeben. M.3Dant dele 5 verhe⸗ 
VI \ ben. Dat bleech wel / als Dr veeg moeſt betend en band bez ſ hen / / Moeſt veriend en vpand beben. .Het Weeumen-hert der felien wachteren beſweeck / t Belweld dood· verwig bieech. Ger ’t geweld etc. Dies truppelen wp mee’ // Dies truppelen bop mee’ / Want Hefug (8 beren. P. Ja Jeſus is verheven. 

II. 
JRu fal tf hemm booz menfchen-bzeef ntet Dooꝛ beed ntet meer —* wink garde Want die ín f wakhept ſtierf / leeft nu door Godes hraat. M. Wp leben door die magt, G. En wp ooch / en hon ik * op leben boog die magt. 

| lu met meer / / Wy beefen nu niet meer / Want Jeſus is berheven. M. Ja Jeſus ig verheven. 

P. een bpand fart ent hi haer het hert gene LEEG * Rn Dat ſondig Hert geneſen! wid hecht / PR at ſondig hert met Hem fn liefde aan't Hruig gez A9 DOOL IN’ graf gelegt, ze is nieuw / en ig nieu / * | 
kil 
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en is nieuw opgerecht. 
So leven wp met Hem // So leben Wp met Hem / 
Want Jeſus is verreſen. Ea Jeſus is verreſen. 

M. Dat hy nu / Spmon is / dat ſal pp eeuwig weſen / / 

Mat fal hp eeuwig weſen. | 

P. So (al oock’t hert / vernteuwt tot fijner eet te ftaan / 

Nog nu / nog oyt dergaan. Gef. Nog nu nog / nog nu 

nog / nog nu nog oyt bergaan. 

Dies truppelen wy mee’ / / dies truppelen Wp Mee / 

Want Jeſus ig verreſen: M. Fa Jeſus is verreſen! 

De dood is nu geen Dood /en’t lichaam fp berweſen // 

Ent lichaam fp berwefen 

@er aacden heen te gaan/ Daar ’tupt genomen is. 

De Wood berflonden is! Gef. Die Dood felf/ DE Mook 

ſelf de Mood berflonden is. 

Wy vijfen met onf hooft / wy rjfen met onf hooft / 

Want Jeſus is aided Ja Jeſus is verreſen! 

Gef. Schrick werelt ſchrick!en leer boor Chriſti Kert⸗ 

he beven / / Doo2 Cheiftt Kercke beben. 
Ep Books in zwanheyd en fijn Berck geduprig ldt. f 

yDach’t epnde ban dienſtryd: wacht Wacht wat · 
wac ht wacht wat / wacht ’t epnde ban dien ffe HO: 

Op winnen met onf hooft / / Wy winnen met onf hooft, 

Want Jeſus 18 abiit”: —— Jeſus is verheben! 

P. Ahldat nu'ſHemels hepz / Die fijn geboort verheben 
/ 

Die ſin gebo o2t berheben 

Derkondigdens dit tot aan ’fwerelg eynde bragt! 

M. ®it ſtaat op en wacht. G. OSpmon! © Spmon? 

Dit ffaat op uw en Macht. | 

PE Ben magteloog en dood / / Rben magteloos
 en DOOD. 

M. zmaar Jeſus fg in’t leden, G. En Dug DE 
Doden lez 

3. Grafimaant 1656, ( JE 
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IL Deer. 197 HEHE 

JESUS ten HEMEL. ik 
Stemme: Sus &c. Í b 4 

Biet de ſtem inde Natalitiis van Petr. Hurtadus Cant. xx. | 9 

Ni — NEE 

Ene 
U isons hert dee aar- de moe: en AE 900 

— 
B na de Hoog- te toe, Haag’ aardt he Schepſels J 
— — pen en mara eer ESSE Es 

blied/H Boor en * ons — graat —— ons | 
eige En — — —* — SAS — fe ê 

— — ome jans — 

{os / ui ssd — 5 en ons 75 F niet / 
Eej ng —— —— ——— — — — } 
—⸗— gan ==: — — — —— æCö— 

—ñ— 

— — Rp — 

me at wm — st < 
— — — nn er 

ju TT Wo ba, 
IL 

DP fijn aan Tefum haft gehecht / 
Onf' heet is met hem opgerecht. 
Want onlangs lag het laf 
ad Jefus in ef gaaf: 
Met jefia ſtond het op // Ent kreeg keer lebens macht 
Als Jefus tot den top // nei hepl volbragt. ’ 

Jaar 't kreeg een hooger Beplichepd / 
Als top 't Olijf gebergt gelepd 
Met lefus foete mond | 
en ftille reden ſtond: J 
EN Jeſus henen voer ( @nf” ooge fag Het aan ! | 

NR 3 Dong 
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108 UYTSPANNINGEN, 
Door locht eu wolcken been, En liet ong ſtaan. 

Doe hielden wy ten hemel heen 
@Onf’ oogen met een bly geween / 
En metonf’ oogonf hert En moetonfetc, 
Sonden wp naar om Hoog ; Met was aan Jefu baſt / 
So lfeten wy beneen Omf reſchen laſt. 

mu fg onf” ſtele daar gehecht 
Waar hare ſchat fg beg gelegt; 
(Haacoberdferefchat! Haar oberdiere fchjat ! ) 
En hent geen ſchatten meer dan Godes Bieren Soon; 
Gn kent geen heecljekhept er: fjnen troon. 

Seen heeft geen ruſt dan defe cuff: 
S'en heeft geen luft ban deſe luft. 
Die naalde trilt en beeft / 
Cot dat fp ’t oorden leeft : | 
De naalde man onf” hert en heeft noch ruſt noch ffand ; 
Cot dat fp deſe Sterr Valt fn * hand. 

VII. 

Wat luft onſꝰ buple bleefch ong bied / 
gn luft nu onfe fiele ntet : 
De ane (os Ein —* / 

g enchel-gal en ftanc | 
0 hemels Pectar foet/Dat hier onf” herte fmaackt/ 

Wat in't berguichen boedt ie ser flaackt. 

Zu fijt be ſchichten Boof en doodt / 
Die vᷣleeſchelücke Minne ſchoot. 
Onſ —— */ 
@nf minneljcken Zin | 
Stat dns wolcken door / enrutkt ten hemel in / 

En neemt onſ'herten — baat’ uu onf” Min. 

Als D’ aacde mat en dorre · dzoog Met 
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dk DIXIXI. 

Met ceten/ fchaept ten Wemel hoen 
@m’topgetrochen nat : 
Soo doeft onf’ Sielen mat 
Cot die ín Hemel toog/ En ſeyd Sijt onbevreeft 
Ick ga» maar fend mijn borg , Ons fend Dien Geeft. 

I. Maymaand 1659, 
— — — 

Gods Soon ten H E MEL. En. 
Trant : Doen * wa, @o 

Ed a — — — — 

— EE: — — am — ⸗ — 

T Woffe/vf den ei — der wird rd Gekomen 

Enid 
19 EE Dan of d’ aard — ten holen F 

It ad mmm —— —— EEE 
_ mel in. Want het Heyl Dat met ons / in het bleefch / 

EEE — EEn 
— aarden had betreden / Waart ten Hemel op / tot 

— 
pen herelijch gewin. Als des lijdens-nacht Alles had 

EERE 
volbragt / Hem den nrs n eeuwig junchen kacht. 

s Daders gunſt foo ſthrickelijck bedeckt / 
Als onſe ſchuld hem Diuchte / 

Siet ten Hemel upt en — te moet, 
4 se: 
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Hemels Dep? dat eeuwen Lang ín wenſch 
Ma dege diepte buchte 

Speelt / en fupgren finat/en Hem Hemelſſch hulde doet, 
Godes Sone Waard Oy He wolchen baart / 
En fiet baar is Den ee DEN aard. 

—J 

Tis ons vleeſch aan Godes dierbaar Soon 
Onſtheydentlÿck gebonden / 

Dat Hy als het fijn door De lucht en wolcken draagt: 
“TC ig ons Hooft / Dar wp boog uit op winft 

Na't Daderlandt toe fonden / 
Tot hp ons ter huſp weer in lucht en woſcken daagt. 
Des der Fong'cen oog Na den Hemel vloog; 
Want fiet aar baart de — naar om hoog. | 

Als den Bemel’f Demels dierbaar Soon 
In liefde komt ontfangen / 

En hem op het hooft fet een herelijche Wzoon / 
Sepd hp vat den brede met Den menſch / 

Pat Daderlick berlangen / 
Dol op fs gemaacht / en bebeftigt ín dien Soon. 
Enals Godttonfwaart Sofjn gunst verklaart: 
Is dat danntet Hen — der aard? 

Qu onſhooft / geſtegen door De lucht / 
Geraacht ten hemel binnen / 

Sit in ’t Hemels hepa en omcingelt ban Den loff / 
Senden wp ooch Hemel · waarts onf Hert 
@nffana/ ons fucht/ ong finnen / 
Tegoen voor / of Dafngen tot Én het Bemelfeh Dof, 

mie onf Wooftoptoog/ _ Erechtonf herten oog ; 
En fiet dus baart De — om hoog. 

Godes Beeld In hob aardy verwoelt / 
oo? Nedrighend het-kregen / 

Moeſt ong ban den Hemel eens neer-gefonden ie ned 
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FR DRE LE, 201 

Goes Soon ten hemel op geligt't 
Stoet regenen ban Segen / 

Sappig bocht han Geeſt / en des Hemels cepnen wijn. 
Godes Weelden aart; Met den menſch weer paart. 
Cn fiet Dug daalt Ben Hemel op der aard. 

| VIL. 
grauw’ ljer’t bier / d'onbluſſcheljcke blam 

Dan onbegonne liefde / 
Traachten aan het hect bat het batted fn geloov / 
Of Hen reuch ban ’t danckbaar brandend hert 

Den fteplen Hemel kltefde / 
En riep/ Neemt mijn fiel Here Jeſu tot cen rooff! 
Jeſus liefde toog Daadlich hert en oog 
HNemelwaarts / Dat is b' aarde naar om hoog. 

VIIL 
Onfen Datend/ onf Brupdegom / en Man 

Ter hoogfter eer berheben 
Kan ban boen neer oock fijn flechte dupbe fien : ° 
Kanſe fien / En fietfe met geval 

Om fig aan haar te geben 
Dien hp fig in ernft en fo plegtig aan komt bien. 
En bft wel-gebal Is ons Mepl en onf Al / 
Is ben Hemel / Den Hemel in dit Dal. 

IX 
Hebben wy wat liefs / Wat groots / kat waards / 

Wy fenden ’t weer na boben / 
@nfe tuften al ín een bundelen bp een. 
gu fin al onf aardſche luften dood / 

En’ luft ong maar te looben 
Bem/ Die onfen luft met Hem optrecht ban benen, 
da —— Ga dan fin! Ga dan Hert / Ga dan 

nn ! 
Want fo raackt d' aarde vaft ten Hemel in. 

X 
goat ich fn Be ſchepſelen geniet / 

Of immer mp — pe 
25 
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Ki 202  UYTSPANNINGEN. 

J Is ſoet / of fup2/ is het boor· of tegenfpoed: 
K boel her al fn Hepyl / fn hulp / fn trooſt / 
BDan Befump gefegent / 

Die het mp in min / al ten voordeel dienen Boet. 
Eben of fijn hand Cot een onberpand 
’f Hemels Hey! me Bier op Er aarden fand. 

| 
Des wat ich fn ſchepſelen gentet / 

Of immer mp befegent/ 
Is het ſoet of fup2 / is het booz-of tegenfpoek : 
Bieng ick hem in danckbaarhept weer toe / 

Lik Dooꝛ Woord en fucht gefegent / 
RE 0 Dat ín fulch gebrupch hem ter eere dienen moet. 
4 Enals d'Adelhend So ban’tfchepfel ſchepdt / 

| Werd het Schepfel ten kh eden / 
| 

*8 28 

ek Eeuwig lofffp uberheben Heer! 
Ht Die ban een Maagd gebozen 
Ee met be Godhend hebt onfe ntetfghepd gepaart : 
Ï Die den toorn uiag Haders hebt geftilt / 

| En ong fo diep berlozen 
Weder hebt gebragt, enhetaltot een bergaart. 
Daalt Beer tot ong neer / Haalt ong op/ tot u WEET 
Cot wpfingen hetéeutwig Looftden Heer. 

Somermaand 1661. 

Op de Sendinge des H. GEEST S. 
T WE E-S PRAAG K 

Stemme: De May die komt &c. 

| 

— — 
Aa's nu de ſoete tjdt} verbljd A —— 

— 
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EEE —— — 
des Heren henen gaan betreurt: °t Fe — genoeg 

State Rf 
het oog// Gm hoog met fuchten/ftet dem vaſten Hemel 

— — EE een: — * 

ſcheurt; De wolcken Duppen vaan De trooft u 

Bte ib 
traanen a trom mn 5 ent recen uw herte foo Et — Et EEE 
feer / Den vloet ja den Geeft, Bafile gemee / 

on wen af e IE LT — — 

Wat kilt qe noch meer? À 
J 

B. Mijn Hert / mijn Mepl bel eer// mijn Heer, 
Sig upt mijn oog helag ! bertcochen beeft. 
A. Bp heeft (fit ſtil) het oog / Om hoog 
Op u bte hier beneen verlaten leeft, 
B. ch fte mijn Heylant níet z 
A. En of g° hem níet en fiet 
B. Hpt D'oogen/ helas! upt het herte / en beer. 
A. FS t hertjen u ſchuw // Bet fijn is tot nz 
Bat wilt ge noch meer 4 

III. 
B. Was 't hert genepat dl mp// Soud bp 
My ban berlaten/ en Dug henen gaan ! 
* Seg uw ips heen // Alleen 

ert na Deef op Hem ſouw ſtaan / 
Hw herte Doo ’t geloov. riete 

5. hb 
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204 UYTSPANNINGEN, 
B, Ach! Waren mijn oozen Dan Dood’ 4 
En blogen mijn oogen nopt bupten ’tgebiet 8 
Cn hoorden fp nopt // En fagen fp nopt / 
Dat anders mp ried! 

IV, 
A. Hw dierbaar herte bewaart / En fpaatt / 
Het is gemaacht booz ’t geer onfigtbaar ís. 
B. Ep! wijch ban fchepfeltjeg al // Nu fal 
Met gaan tot hem Die ’B upt mijn’ oogen miſſ. 
A. Maar daar is goud noch goed : 
B. In hem is oberbloed. 
A. Ban miſt opde ſtaat / en u gunſt en u eer. 
B. Sijuftaat ig mijn loon // Sin eer is mijn Kroon / 
Wat wil ick noch meer 4 

V. 
A. Een brugtbaar ſcheyden het is Gewis / 
Daar't dier geloof ín Plaats komt ban ’tgeficht. 
B. Geluckiah fchepden het waar Poorwaar / 
Had maar de fiel genoeg ban’: heplige Licht. 
A. t Gelove geeft lichts genoeg. 
B. t Exempel mig ich te b3oeg. Ei 
A. Gpfiethemdoortgelobe (B) Sijn leer 
Hag leben en heeft. A. Qu doet het fijn Geeft. 
Wat wilt gp noch meet pi | 

B. Ah! quam dat kragtig gedeupfch Fn 't hups 
Mijns herten / en het Bier ban ’t Pinxter-fecft. 

A. Sítftil/ en hepgt nraac’t002// En loo? 

Te kracht ban’t woord, De blammen ban Den Geeft, 

B. Wanneer? (A) Als t diere geloof 
B boor de werlt maatkt’ Dooff. 

B. Wat blam? (A) Wie 't ter ban lfefde ſo teer 

Hw heet fn een gloet / Weer flickeren DOEL; 

Wat wilt ge Dan meer 
J. 

B. Ep! vraagt dat niet; ich wenſch / Dien * 
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ILDeeEr os 
Dat achtbaar beelt van Gods felfftandigheydt. 
Polmaachte en levende wets, Die net ” 
Sins Daders wil uptdeucht/ en ong Daar in lepdt, 
A Die woont nu door fijn Geeſt 
In Die fijn Dader breeſt: 
daeeft hem. (B.) dat wilick. (A) Geloke dan Weer} 
TGeſichte bedriegt // 't Gevoele dat liegt. 
B. Au wenfchs ich niet be ke 

V 
A. Pufal ban wijne foet/ Een bloed Joel. 3. 
t Gebergt doen dzuppen / en Han beter CU ropm. verf, 18, 
B. &eufpzing unt Juda fal / Det Dal 
Pan Sittim dzoog bewat'ren met een ſtroom. 

„A. Bier 's dranck / (B.) Wier 's ijſe / (A.Hier 's vuft / 
B. Perquichuno / A. chamen / B. enn luft / 
A. Bier “choonhept/ B. wiſhent / A. gunfte B. en cer. 
A. ier vꝛienden / ent vaat // B. hier Hooghept en ſtaat 
Beyde, Wat wenſchen wp meer 3 

22. Maymaand 1 659, 
— —— a — — — — — — — 

— — — — — — — — — 

JESUS GEBOREN. 
Stemme: Soyons playfants. 

J. 

Ad — =i=6 zl en He 

Jet daar ig * Licht ! Daar is nu’ licht! Daar 

neee — 
= IEEE Een £ EEE | 
beeft het licht doo? Moſis Durfterhe- Den: Een re 

gedi 
aam licht Hem ban ’t geficht Bet derfel Dat fin aan⸗ f ht 42 geficht 5) ſ Pien: 
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EEE EE 
— beklede’. nd baal te ge tal hare 

gr Et 
B waagt / Ons nu in't oofte daagt. @'! ſupp ꝛe beon 8 

EEE 
—— ſal ick uw ſpring binden ? Die eer de wereldt 

— — & 
La n's Yemels glans / in ’s — **— * Das / 

Eee 
biet Den Bemet min- De/WDas's —— — LTie⸗ 

SES ES 
fs —— Halle⸗ lu-jalj ' 

II. 
Slunt uw geſitht // Slupt uw geſicht / 
Slunpt uw geſicht / uw Dupft're vleeſchen · vogen: 
Dat kleyne wicht / Dat arme wicht 
—* — licht omm fijn geheym te toogen. 
Een Bemelfch ſtraal 
Der Codrheyd eeuwig Klaar / 
Hegt in die windels daar, 
En of geen Praal / 
Geen pracht bant — * / 
Schijnt ín fijn Nedricheyd 
Waar leat/ daar legt nogtfjang; daar ligt 
En wie foud dat geloben 4 ) 
—— ht Des Hemels heetlziheydhallelu ah! — 

u-jah! * 

urtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 



Eh Duit, 207 
III. 

De werelt Dacht/ De werelt dacht 
Dat kind beracht Sp bupten ’f hupggeftoten ; 
Dit ig een fp2upt/ Cen nedzig krupd / 
Een Woztel upt een dorre grond gefpzoten, 
Maar lag Up heen / 
Dan nietgen menſchge⸗eert / 
Dan ntet een menſch ge-eect / 
Mad Bodt niet ſelff 
den Hemel upt-gefpzoken / 
En d' arme Menſch geleert / 
Dat bat becachte wicht / nu ont 
den menſch foo laag gedoochen / 
wan Te weerdig epgendom. Hallelu jah! Hats 

u-ja p 
VE 

Hier fiet men pracht / Wfer ſtet men pracht 
Ban peertlen-dDragt Noch goud noch filber blinken s 
geen blijde geur // Been blijde geur 
Dan kleur op kleur Men vijfen fiet en finchen, 
Een fleaten doeck / 
geen nodta lijf-cteraad / 
De teere leedtjes haat : 
Ep! foech/ ep! foech 
Dooz ’t oog geen rijcher kram’ 1 
Mant fn onfichtb'ren ffaat / 
Hegt fonder pracht / Dan Kled'ren dracht / 
Des Hemels ecfgename. 
— — enig erſgenaam. Hallelu jah! Hallelu⸗ 

Ju breugd op vreugd / / Nu vbreugd op vreugd / 
Bedeÿft verheugt! die noch fn tranen baden, 
an —— Nerd Des Hemels Eer 

omt tot ons neet Ce wijfen’ Hemels paden. 
at hoger doek | 

Bedied 
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208 UYTSPANNINGEN, 

agenten die Pedaichepd 
ã ooft ong Die Nedricheyd? 

schept hogen moet ! 
mu Nedricheyd komt banen 

en weg die opwaarts lepdt. 

Benzijft genes — er genéuat ! 
tintje waſt uaa tC ' | 

Di Kint waft uw tranen He mamnicidserneseei and 

gm Jeſu daal / Hom Fefudaal! 
* den ftcaal ban vig Heerlickheden 

Apt enckel mededogen ſendt / 
in gefeellend/ Der Herten- duyſterheden. 

jn fp foo goed 

tr alg Die Rribbe-kluys? 

Maackt ap Die tot uw huig: 

omt ons deg Nachts 

Oock upt wad rens —— / 

met uw Moeder HUP 

id Dferbaar 10030 // Aw heplfaam Woord 

tele-fpife heeren : | 

Ee ot — 2*— ín haar accoort. Hallelu jahl Halle⸗ 

lu-jab! 

GODS SOON GEBOREN. 

Toon: Onnofel diertje, GC. 

Siet boven pag. 117. 

Ì 

O foudmen hygen fchaon de Pacht / 

— 8 (Getunge ban onf trouwe waacht) 

zooo Roelt De ſonue foelt beracht ; 

Dug fijn Wp t° epnden aem / 

Dug fijn wp £’ epnden a'em gelopen: Poort / 
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dl. Det tr; 

1D odethodetep! fonder ruſten boort 
2Doozt Douz ep! ſonder ruften booze ' 
(Tot bat Wp Bethlehem ter poogt 
Beg nachts fijn beplig Ingeflopen:; 

11 
A(Mooder groeten wp beleeft. 
Om dat upt u gebogen leeft / 
Dien / Wat op gard genaden Heeft / 
So lang den Hemel ftaat — 
So lang den Wemel ſtaat fal Hzijfen. 
M. Naar goede lteden/ Waar ban daan 
H, Wy komen upt het belt gegaan. | 
M. wat heft ap booz cen lof-fang aans 
H. Wp ſullen ude waarhetd wijfen. 

[IL 
M. Wat fiet op Heerlijchg in mijn vzucht! 
H. Dattg de trooft ban al wat ducht. 

1 

M. en Tam / dat felfs tn tcanen ficht ? 
H. Maar alles dpd * 
Maar alles gaat in Magt te boben: 
Mug braagt niet veel fing fer ons da! 
Sing met ong op 1 lallelu-jah ! 
( beyde. ) Hallelu-jah Hallelu-jah ! 
AL aat ong ben Godt deg Hemels loert. 

[V 
M. Wat fiet ap Heerlhcks fn mijn hind 2 
Hi. Een Stercke Die get langh verwint 
Alons branden / en Berftindt 
X peen md en al 

ronden Magt / en al onf bere, 
B. Sing Hemelen Hallelu-jah ke | 
Sf boltken al Hallelu-jah ! 
sint al wat leeft Hatlelu-jah ' 
Dit indekken fal ong genefen 

OER 
Mi, Mat fiet op wealdens Én dit Tam! 

+ 
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UYTSPANNINGEN. 

H. Gen Koninck ſterck upt Davids ſtam. 
M. Die fo veracht tec werelt quam £ 
H. Sijn Vader is een Meer 
Sijn Vader tgeen Heer Der ceren. 
B. Hallelu-jah ! ſeg Eng'ten-fchaat / 
Sina Hallelu-jah! Hemels klaar 
Hallelujah ! fing: kant boorwaar 

Weef’ Koninck is / eeN F* der Zeeren. 

M.Mat fiet ap prachtigs in dit Wicht 
Dat arm / fn flechre windels ligt? 
H. Een Ryckdom daar het al boog ſwitht: 
Sins Daders ig al ’t Boud 
Dijns Vaders tg al’t Goud der aarde 
B. Sing Bemelen Hallelu-jalt 8 
Sina (aarde ) fing / Hallelu-jah 3 
Dit Kintje: Want bp fn gena 

Is Goud en Stiber en geen waarde. 

M. Waar (Ifeden ) komt u dit vandaan? 

H. Den Bemmel deed het ons beeftaan. 

M. Sepd’ díe hoe ’ met Dit Rindſoud gaan 2 

H. Godt ſprack / end’ Eng'ten tuigd 

Godt ſprack / en d' Englen tuigden van't woo 
M.Ep! ras bertelten ſeg ons op! 
Mün Geeſten alimmen in den top/ 
Mijn herte ſpringt ban beeugden op / | 

gu d' eene God-fpraack E vern antwWoozt. 

HJ. De nacht was dupſter cm ous heen / 
En wp onf plicht in Dee-fa2q de'en / 
Als ons een luyſter ſuel befcheen / — 

Deel ſchoner Dan de Zon 
Deel fchooner dan de Zon fn ’t opgaan : 

Perbaaſt wp fprongen op ín ſchrick; 

den, D'een befmükend met esn ſnick: pr 
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Ek Dtmt, 

Stet d ander tn een ogenblick 
Den held'cen Hemel heeele opftaait, 

tear hoorden wp ten Hemel upt 
Een Memelg bode/ een bip gelupd / 
Een ſtemme Die ons ’t hepl bebupd / 
En betendelij ch berbood 
En betendelijck beebood te fchafcken 
Bant ctep hp; fict De tyd is‚nu ? 
(O menſchen in uw fonden ſchuw) 
Den Hemel maakt figop , omu 
En ganfch de 

Want heden 

wereltte verquicken. 

ude Godhepd beelt 
Der Offerhanden Tegen-beeld / 
Daar Koning en Propheet ban queelt / 
Daar d'eynden ban de werld 
Daar D' epnden ban be werld op wachters, 
Gaat haaftig heen naar Dabids Stadt / 
En foecht dien onwaardeerb'ren ſchat / 
In flechte lompjes opgebat; 
En teert ín DD em't onfichtbaar Agt en. 

Doen meenden wp her was gedaan / 
En flelben ong om heen te gaan ; 
Maar boe Bing eerft Den Woffang acu / 
Ban dupfend 
Dan dupfend Geeften die Godt eerden; 

Geeſten dte 

Enjupchten: Eer {fy Godt, die goed 
Den armen mienfch den vrede foet 
Beftellend’ in behagen doet 
Enong uut inds achepnruis leerden. 

1 

ML. Dat was · den weergalm ban den roet; 
Waer Gabriel mijn ftfl gemoet mrt 
Eens meen Bevoerden / * het doet 

2 
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212 UYTSPANNINGEN. 
My aan fn dierbaar woord 
Jp aan fn dierbaar woord gedencken : 
Uw vrucht, o Maget / is uw kroon 
(Sepù tp) en uw Soan Godes Soon, 
Den Hemel fal hem Davids throon 
En Heerfchappy voor — 

Nu fie itk d'eene God-fpraack flaat 
Accooꝛd opd' ander / en De Maat 
Die Waarheyd is / die eeuwig ſtaat⸗ 
Paar met mp op dien maat 
gaar met mp sp dfen maat uw Belen. 
B. Loff fy den Hemel wyd en breed 
Die d’ armen menfch den foeten vreed 
Beftellend , fijn behagen deed! 
En leerd Ong — ST | 

J 
M.u merch ick bat be waarheyd daagt / 
Maar van den Stendet tang gewaagt 
Heeft. Dat een ongeraackte Maagt 
Befwâängerd foud een kint 
Befwangerd foud een kintje basen. 
B. Loffíy den Hemel wyd en breed. 
Die d’ armen menfch den zoeten vreed 
Na fyn behagen fpruyten deed ! 
Sing onfe fte’ en peel’ rl — 

Mat Jelles Soon ten toon geraackt; 
Tat ſtercker maat onf banden flaackt 
Mat David boog fijn kudde waacht; 

Dat d'eeuwe meer cen goud 
Tat d'ieeuwe weer eengoudeceuwig;s 
(Loff ſy den hemel wyd en breed 
‘ Die d’ armen menfch den faal’ge vreed 
Na fijn behagen fpruiten deed ') 
Dat nu onf Hepland Judaas — ig ae 
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ii. Deer 212 

AVI. 
Dat Godt ft menſehen · liefde blaachst ; 
dat Kant en Wolf ten beeede raackt; 
A in Dit kintje waar gemaackt : 
Wie fal Dit die zgeheym 
Wie ſal dit di Adeheym beſeffen? 
(Loff fy den L smel wijd en breed , * 
Die d’ armen menfch den ſaageavreed 
Na fijn behagen fpruytendeed |) 
En baie fijn loff na waarde treffen 2 
— — 

— — 

VLEESCH, 
Trant: D Engelfche Fortuyn, 

Of fiet in W. Sluyter pag. 64 
n | 

IEEE T ETT KET en Eze 

S gtt REE 
Je daar! fiedaar! Daar gaat den Hemel op ! 

— - —— — B Ane BETE — — —E SER 
Baar krijgen al de ſchaduwen de fchop ! 

er — ef ne — —⸗ — — — — — — — — — — — — — — — — | nd — — — — — — —ñ— — — — Ef — — — — — — — — He J — — — — — — — — — — — — ————— EN — pn ans 

— 

— act — — — — —— — —“ — — — — — — — — — ——— — —⸗ — — — — — — — ⸗ — — — — — — — — — — — 
— — — 

⸗ 
— — — — — — 

— — — — 
— — — — —— on | — — 
— — en — — —— 

Siet Daar De Waarhend! Daar het gerig oog 
denn. 

kel P —— —f — — — 4. — — — — —— — — — — — — — — — — — — — 4— — an _ — — — — — — hee — — — — — — — 
— — — — — en — 

— — — — —ñ —— — — — — — — ——— — — — — — — — — X 
— — — ⸗ Gas —“ — « — — — — — — — ag OE Ps — —— —ñ— — — — — — — — Kd — 

— — — — 

— — — 
— — — 

Der Haderen ban eeuw tot eeuw na vloog. 
ÏI 

Emanu-cl ‚ Bie al ban Eeuwicheyd 

À ike (Eqn 
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ETR UYTSPANNINGEN, 
(Eer d' aarden ín War ven was gelepdt / 
Den Hemel blonck ) fijn luft had tn het ſteyl 
Pant Eeuwig / vane / Eeuwig Godlijck Merl / 

Wegt baar in lompen armlck opgerolt,;’ 
Wecrd alg een hulploos menfchen-kind gerolt. 
{silt ghy /“@ menfch/ t geheym berftaan? ’& beding / 
Slupt d'oogen toe / eg ſiet wat ick ſing. 

Daar is niet ſichtbaars / daar t geloov verſchnt / 
Pooꝛ fo een ſtraal Het arm geſicht verdwijnt : 
“ter legt de Magt fn magt en hulp-looshepd / 
Hier licht fn armoe D° — — 

lar legt des Hemels Heerlyckheyd veracht 
Den lichtſten dag in aller nachten nacht; 
Wilt gyu/ Omenſch / ’t gehermherftaan ! k beding 
Slunt d' oogen eerſt en fiet ban Wat ich fing. 

VI 
Mie fag D° onreyckbare Hemel met de Ward 
So konſtelick / fo falíg opt gepaart ! 
Petonbegrepen / eeuwig / Eynd'loos Yet 
Dereenigt met een gran / * iet een Niet! 

J 

Seg ick / den Schepper wierd ten Schepfel ; Off 
Seg ick / Het ſchepſelwierd ten Schepper; « ſtof 

WMWierd nufjnergen maker; d'ergenaart 

En maker wierd fijn ee) ie bepbe is Waar. ILT 

Sea ick den eeft die ſonder epnden leeft / 
Mierd bleefch en fterfelijch ; fea ick Die beeft 

15002’ t minft gevupfch en ’t flechtte doodf-gebaar. 

Wierd ban De Dood venete : bepde is Waar, 
5 Ì 

Die't alles weet krigt een bepaald begrip; 
den menfeh verftaat’onepudig in gen ſtip: Ick 

R 
* 
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IL. Deer 

Ichſeg / Die ober al is / is nu daar; 
Den Menſch is ober al; —F bepde iſt Waar. 

Dam alle fonen was Bp Bemel-fchoon / 
Die om de ſchuld berlaat fijn Bemel-thzoon ; 
Wiltgp, D Menſch! *t gebepm berftaan ! beding 
Slunt d'oogen eerft/ en ſtet -tH, wat ick fing. 

Mier fg het eynd van alle &ichtbaarhe en; 
fer f9’t begin ban ’t Eheiften-ongemeen, 
nfaliatbp, die blind is / arm / en dood 3 

Hier (8 begin ban t wonderbaar geloov, 
8 

Hier fd der zielen vreugd, fn treurighenpd; KE 
Saar lun fn’ romen ban begeerlückhend, TRE 
Waar wil beenoegd in ’ looch'nen ban haar toti; His! 
En fpop’t ftecchft/ alg 35 fig neer fet ſtil. Jef. 30:7. 

A 

Mu ſteeck ich Willia —* mijn oogen upt / 
En fie maar Doo2 't geloov : En volg’ gelupd 
Dan’t wicht” dat in de krib mp wijfer wÿſt / | 
Me deugd int doen, Dan dieſe in woorden prÿſt. —J 

XIV. | 
@ Deugd! o Bemel-Deuad! Verloochening ! 
Wat rees uw glanfch ter fteplte onderling ! 
Als Godes Soon , oM Adams boembaar faat / 
Perloochent ’s Hemels BHeerlijchkhepd en ſtaat. 

XV. 
Mat lebend boorbeeld fal ons al het fchhoon / 
Meg werelds Rückdom; Heerlückheyd / en toon 3 
Des Vleeſches luften ; epgen wille ; en all 
Derlooch nen doen / Dien Leeraar ten geval, 3E 

Wintermaand 5661, 

Ö 4 
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216 UYTSPANNINGEN:, 
Fefus getrouwe liefde voor de wereldt verhoren. 

— — — — — — — — — — “«“ 
— * © omne — —“* — — — — — — — — —f — — — eme — — 

* ee, 
— * — — — — N N —— — — nn x 

— — ⸗ — — — — — — — — — — — — mnd — — — ne — ee J J— — — — — — — — — jes — — — — — mis | vene pe — 
— — — — 

Et binmig ſtralen ban de Son / Ontſchunl ick 
tie 

geerte 45: EE tint 
E „|E EAZE SEE, — — — — 

— — — 

in dees lom⸗ Mers Of ! of dir bosje klapnen kon / 
—N 

— gn — and mn —— — — — — — —— ante —— — | amd — — an. — — — — — — — —— —— — ⸗ — — — — —“ — — — — — an — * — n 
— ⸗⸗ —ñNi amd — — ⸗ — — — — — 

a — — — — — — * mm — — — — — 4— — — 

— ⸗ — — 

F 

| 
am nnn 

mame War menen aieen kom- mers ·· 
2. t Bekommert hert hiet treuren gaat 

Als ’tfig/ helaas ! bedzogen 
De wereld, Daar het hert opftaat / 
En ie erde logen. 
3e Alleen mijn Herder Altijt ſtupet / 
es Joes ltefd fijn ſinnen * * 
Oft weng ren lang hertneckig duprd 
Stantvaſtig duprt ſyn minnen. —— 

4. Dies treckt mijn hertje u foo feer / 
So ſeer / en ick fal’t wagen: 
Want die mp Hare min bi'en meer 
gaar minnen fijn maar blagen, 
5. Maar blagen / dte thans overgaan / 
En met een ſchicht berbalten. 
Ich fie alleen mjn Herder aan 
Stantvaſtig onder allen. 

6. Maar of 't umiſte blinde Maagt / 
Al vaſt verlteſt g'uw luſten. 
TDis feher die geen luft en waagt / 
En bind noch hepl noch vuften. 

7, Bug mijm rend trech ick na mijn San / 
En wacht hem in Deef” lommer, JEL 
Oh! of dít boſje klappen hon 
Dat melden ’t al een bommer ! 
zE Maymaant. 1659.” 
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J.van LODENSTETNS 

UYT-SPANNINGEN, |l 
UI Deer, 
Behelfende Penis 

Stichtelijcke Invallen 
Op verfcheydene’ 

VOORVALLEN. 

— — —— 

Gedruckt in ’t Jaar, 1694, 
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Pfalgk. 28: 5. 

Om datfe niet en letten op de daden des 
HE ER EN, nochop het werck fijner 
handen; foo fal Hyfe af-breken ; ende 
en falfe niet‘ bouwen. 

Heer van Zulichems Oogen-trooff. 

— — Alle beeften fien , 
Maar Godt heeft onfe ziel met bere licht verfien 3 
aar (laat een andre ſtraal na binnen op wat rijckers s , 

4 

id J 
J 

4 

EX i 
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219 

KL AAG-LIED 
Voor Jesu Currisrr Gemeynte 

tot U rrRECcCHT, | 
TE KLAGEN 

Over bet droevig af-[lerven van den (eer Eerweerden; 
Godfaligen , wel- geleerden 

D. JUSTUS vanden BOGA ARD, 
Chriftelijck in den Heere ontflapen den 9. in Gras- 

Maand 1663. 

Ee fingen op Bernt trant ban Doulants eerfte Lachrime. 

J. Tt Et 

1 ES oz vals emt ! Iſraeis Hepr! a 

Ze dE 
An Pader ! Wader ! ach! waar * 

tt 
laat gp gs uw arme Kudd/ alleen, @m — te 

niee 
kla- gens Treurige * bt! Stik-dupfice nacht 

Etn 
Jen tell’ u onder d on wiet / Als fo ven Ticht / ſo 

klaat 
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We 

—⸗ — — men : n 

5 RE en 5 Te Keng EE mm — De pe me — — TR OR Ke pe mn en — « — * u 

meed — — 

J 

ne UVTSPANNINGEN. 

EERE eb dek 
— — — —* 

ren eenn Ligt berfchiet/Enfwijmt in’tda- gen. 

—— —— —— —F 
FT dat IEEE — — 5 

leide 
t mifbaar Nact Jt en dag // zacht en dag / / Ahl ab! abt 

SEE EE 
—— in beklag Ah! a! ah! ah! ah! ipt te 

EEE EEE 
Jam ven nacht ent Dag! Puis ons beeuad in 

Edd 
“aam, t Vroljtkt Palmen al gedaan: Tranen fijn / 

EEE 
Sp ĳs en ol jjn / / Cranen fijn DD geneucht 

— — SEE — — * ESE 5— —F F 

Daar ons iel nu beeugd Pind/ — en rampig ſig * 

— EEE 
‚ heugt. zDat Schoner Son was: J d' Eerde 

| Was 
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III. den 22E 

tettert — — —— er 

Wa: hiet De ‘aan d' Cerdel En laasten Ba Eer °t mids 

— —— FE Ss 
Dag wierd Sinchit al fijn weer- De] Gepernfen / 

— — — *— — 

gtt tft 
maak, 5 ſulche lichten Sijn nieuwe ſchichten: So 

EEE 

= ne - — 2* mn EE ne er enn — — " 

» — 2 nd 

* Ee pen - eren ⸗ 

td * * 

— —— — 

fs: eid fet] want traan op traan Ons maar herz 

eme — — 
* ten. — Ee ai 

Daar feat de Kroon ! ads legt De Kroon 
Ì toeten nes in ’t ftoff : 

aar breeecht Die dSulde-mond fin reden 
J hen De aarde, — * 
Mond / die een —— 
an hond als ſtof tot hep! ; —— 
Of harder / dat In / t maker 0 en 
Sig openbacrde. ſenger 
Mond / Die nm thert geroerd 
ebr wei t eaden boerd” / 

ooft / emels t 
t Epndelofe fre 5 * end 
Hpt het Heme fen bloed 

° On-uptfpeeecklijck ſupgen doen 
| Als hu De deugden prift / 
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UYTSPANNINGEN, 

Kundig leert; en kunſtig wijft ; Es 
Met een woozd / / Batbekoort// Al die 't Hogt; 
Met een ſtage tred 
Deugde waarts geſett / 
Wonder heplig / Wonder het. 
Fony daar de Geeft fijn diere ſuchten / 
On-fpzeechbzefuchten _— | 
(Die 't hert doorfoetkt/ verſtaat de fin } 
Dooꝛ / upt-mond-fuchten : 
In woorden Deftig / magtig / wichtig / 
Geeft-rijch/ voorſichtig 
(Nh! dodig hert! Datntet meed ging!) 
En alto ſtichtig. 

‚HI. ' | 
Maar legt de Wroon ! Baar legt de Uroon 
Dan Zpon/ met dat hert / Den ſpring | 
Dan wijshepd ) dat fn ruym een omtrech Ling 
Meel groote ſalen. 
Die bolle boeft! Die Zpons hoeft 
Met bupfent dingen fn een unz / | 
Als pder t ſjn nam / kond metfoet/ en fUP] 
Soo heplſaam ftaken. | 

DVerſtandig brernoh! of} 
Altid ſupber ban bedrog | 
Pat te wacht // Dag ennacht// Batte wacht 
eer Zpon ftond / | 
En genas haar wond / | 
Mer vaadflag ban dunſend pond. 
Die pder een te baat * 
Konien kond/ en woud / Arsad: 
Die een ſtut / / Die een ir/ Die tgeluch 
Was aanpder een 
fen jaren / of we'en / * 
Of armoede t’ ſiddren Deen. | 
De Bupeken ſpÿſen / nacchte Teen 
Moedogen kleden 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



| IL Deet, 223 
Had hier gena ten loon/ maar nu / 
Des Hemels ſteden. 
Was Kerckh of ziel fn nood / wy ſage 
— —— enden 

owiys / foo wis/ foo gal fond 
In alle flagen. —— 

IV 
Weduwen ſtut / Der weſen ſchut 
Der redelofen toeberlaat / —9* 
Die Wijffelijch der hopeloſen ſtaat 
Wiſt t° onderſchragen. * Det Hepl'gen trooſt // Der Hepl’'gen trooft / 
Der Goddeloſen ſcheitk aid ’t woord 
Begon / dat's Hemels Tieveling bekoord ) 
Tegt nu berflagen. 
Kerm bitter al wat leeft $ | 
even vn — enge heeft ; | 

tend uw raad / / Weeſe ube baat traan) 
Naachten uw gewaad vanden 
1D20men uw dieraad / 
Of bermindert / of hergaat; 
Kerm Kindeen Bong en teer / 
Sood een Weeraar leerd met meer, 
Hadeloof’// Heddeloof’// Hopeloof” / 
Diender menſchen caad / | 
Of Gods licht verlaat / 
Kerm! ! Want foo een zuyl vergaat. 
Den eenen Heubel ban éllende 

‚Haat fijn ſtem fende/ 
Den and'ren toe / tot dat den galm 
pd * tende. | 2 
LTaat nu bep Zoons Kiedzen fw 
ae —* ged <t / Fame 
Jt (Heftden Geeft haar Bemel-Waact 
Maar fuchtend-bijgen, ® —* 

Stilte, ef Rufte, 
BDade 
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24 UYTSPANNINGEN, 
V. j 

Mar is de flaa// Dfen lang voorſag 
So menig Weeraar (u gelucht 

Utrecht! en u droebtg keer onruckt) 
HW ſonde fg d'oorſaack: 
En foar ’t hert / / Nu noch verhardt / 
Gaat tn uws oude rancken boost / 
En Wooꝛbd / nog fegentrig / hog roede en — 
Dit °s maar een HoO2-fmraatk, 
Siet mp daar eens Den blich 
Dan uws Vaders toorn / ten fehzickt ; 
Ort uw cuft/ En uw luſt / Dien gp blufcht : 
Om uw doddtahepd : 
Ongevoelitkheud / 
STberloog-ja Geeft looshopd 
Bp hebt dat Woord ( wiens ratie 
Ganſch de werld geboelt ) veracht; 
En fijn ra'en // Nlet berftaan // tet gedaan). 
Om dat u het oog 
madeluften boog / 
En dooꝛ 't ftenelijch bedroog. 
De Schatten der Godtlooshepd ſoecken / 
Derbaackjtk bloecken / 
De Werld én pracht te boben gaan 
In hap2/ in doecken / 
De vromen fchelden met uw naſpraack 
(Der herdren na-wzaatk ) 
Utrecht! Utrecht! uw fgijfe was; 
Dits nu — 

J. 
Godtloſen ſtil! Stil! Poteers ſtil 
Verblid u nfet en fraach uw lag ; 

ant fchoon ick biel / en Mm Het dupſter lag / 
odt fal mijn licht fijn. | 

Maar u! maaru! Maar u genaacht 
Jr efen val een bal, die hert / ds 

“ 
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II. Deet 

En fiele fal ten epndelofe ſmert / 
En meer ban wicht fijn. 
Daarlegt dien bzon/ Die tong 
( Wie maar tot uw Bepl ontfpzong ) 
Jude dood: // En die Dood / Is uw Dood / 
Want uw bofe tred / 
Hellewaarts gefett 
Baat nu derwaarts onberlett, 
Die Medichn houdt op 
5, van hect en moon ie top ! 
eplig Fecht! Heplig FRecht! Heplig te 

@n-na-fpeurelijch / 3 EET AS 
Ou-befchuldtglijch / 
Ais 't berdoemt / ooctt prijfelijch ' 
Maar! Maar war fte ich ginder Homer 2 
Centroepban2d2omen? 
Haar oog ten Hemel ?Godtldos rot 
Nu moogt ap fchzomen. 
Qu fullen s Hemels blickſem · ſtelen 
Opuſig weeechen ; 
Haar feeg'neu felf uws bloechen fijn. 
oogt wat fp ſmeecken. 

ze be Nask 

VIT. 
Heplige Godt! Ons’ Waderap ! 
Dr Gebben tegen u miſdaan / 
Cn Daarom doet gp’tong dus Hard berftaan s 
Wy wilten 't vzagen. 
Blyft olp bannter// Ong Wader? fiet 
mg pen —* Hepland aan / 

et quaad Dat u terat 
En uw Hepl dagen. — 
Jaeemt gp ong Teeraar weg: 
Senudt uw Geeft fn plaats’ / en feaa 

Ch uw Heer // Ben / en leer / B deel meer 
an opt menfchen mond | 

Menſchen lever kond’: 
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226 UYTSPANNINGEN, 
En ons druck berdwijnt terftond. 
Neemt gp ong ſorg opu: 

| Waachit / en maacht onf’ haters ſchuw / 
—u Door uw leer / / Totuw eer // Maar beheer; 
a Of ſla met uw ftaf/ hi 

Hen ban ’t kozen af 
Î En berftupb'er heen als kaff. 

J Maar Ong wilt in uw gunſt weer geben 
it Teeraars ten leben; 

Hit En dubbel feg’nen Die bp ong 
EAI zroch fn gebleben. 
| bi agp felf blijft be ons / o Dader! 

B KE Entrecht ong nader : 
GREEN | Hyga die gaet / gp ft en blijft / 
Ji Ht Ons levens ader. 

Efi VIII. 
IE 0 Dug bledennu// Die troepen u / 
Den Dien gp tenleben hebt gefchicht : 
EH En dte ban hem fn droef bepd fijn verquit 

1— Dooꝛ heplge Gods· ſpraach. 
En! ſie detraan / / Sie't kntelen aan 
Der Tam ren / wiens eenboudighend 
Hp ónderweeg / en gp hebt toe-gefend 
Hw ſeeuw'ge Bods-fmaackt, 
%# geroep ban rugg’ en erm / 

| t B2ood-en troofte-ldog gekerm / 
BE bl Dien fijn hand// Hulpe fand// Dié ſjn hand 
| Swijgend deed’ / O Heer ! 
31 Hooꝛt / enſendt ons Weer 

9 Sulcheen voorbeeld ban fijn leer, 
| Wp kiiten niet meer boob 

ER Han u fijn Doo ongelooks 5 
4 | Foch de luft // ( Diegeblufcht// plepig kuſt) 
KEE k And 2e luſten bzoe’n / 
HIE be VDleeſches Grachten boen / 

En den Geeft upt-Lluffchhen doen. 

* Dn 
— — — 

Nu 
— vern el 

etn — a 

- — — — — sen 
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EEL Den ur, 227 
Qu fmabden wp deg werelds voogbeeld / 
Bp u beroogdeelt ; 
Daar legt/ daar legt/ Daar legt den top 
Mie ntermand boozdeelt. | 
Sendt ong des Hemels Koſt'lückheden 
Met Deugden-kleedt / en 
Wy ſullen Lÿf / en Ziel/ en Sin 
20002 U befteden 

EYNDE. 

Aandachten op *t felve voorwerp, 

fraagt ntet/ waarom Den Hemel flaat met (0 beet 
plagen / 

* Bogaerd Weg-rukt? 's Tands ondraaglje hoz 
aarop ; 

gerkeerde fucht tot Teerch-of Wanden-Deerfehappp: 
ster rag Den NAAM Doog bloekt of lafter toegedza- 

n: 
Ben Ruft-tyd cuff-en nut-loog ſondig Boozgeflagen : 

Het hind hard-nechtg leer-en tucht-loos op-geboed: 
Men haar/Den twiſt / be wraach fo gragelijchk aeboett: 

D —* ftanch/ en ſnoo Dooztraptehupshepds (az 
gen : 

Den bupck-Dlenft ; oberdaad ; Defnck - Moep - en 
lechernp : 

Wet ongedoode bleefch: de pracht in topere: 
Den wereldfen ’t fijne ontrucht / en ſtout genoten : 
Dooꝛ leugentaal Der menfchen ommegana berntelt: 
Dooꝛ luft en epgen-ffn des Waarhends leer ont fiett: 

Beſtraft / en ongebeelt / den Hemel heeft Berdzoten, 

t Aodlceeſch geſlacht in doode lauwigheid 
Men Gods⸗dienſt luſt / noch eer noch aandacht 

te bewiſen: 
En tegaan t ſtraffend Moord harneckig op te vijfen : 

P 2 Heg 1* 
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228 UVTSPANNINGEN. 

Dez waarhepds Kracher te fen door ongevoelige 
ern: hepd: 

t Bearbend Woord / veracht door flapend’ acht⸗ 
looſheypd: 

Of Aal gehoort, onmagtig plaats fn ’t hert te werven: 
(Draagt mp níet meer ) die Doen een Leeraar levend 

ftecben / | | | 
Datis; orinut/ en Dood fijn/ eer fijn ffel berſchepdt. 

Maar / hem Én ſupber⸗ ernſt beedztetig tegenlopen: 
Dooꝛ haat fijn acbepd hem met hoon te boen bekopen : 

Dooꝛ afgunft fijnen naam bekruipen: is hem ſchier 
De veh Moozd. Men foud hem al het quaad wel 

ten ? 
(Woud 't Bodt) Men foud fún hert met ſmert in ſtut⸗ 

Ben rijten : 
Men foub; Bepd! fepd Den Hemel fendt hem lie⸗ 

ber hier, 

D if —* hy Nebowaarts / als 't ſo den Memel 
chißte / 

En hepligde fijn laatſte bed ten predich-ftoel / | 
O@mfterbend/ DoozfjnBEELD, en leer fijn le⸗ 
beng doel * 

@p ’t NETST TE TREFFEN, daar He foo beel 
__faar na michte, 
Een Leeraar flerve al (taande (fepde ln) en bergufchte, 
Wie fag door STERCK GELOOV’; LANGH- 
MOEDIGHEYDT , en fn 

[Sijn doods benauwtheid SIG TE BUYGEN NA 
GODS SIN. 

Oh ! of Gods Kerck haar trouw ftantvaftig noyt vet- 
wrickte ! k 

En elckeen leerde booꝛ fijn nutfte leffe / Het goed 
Te wicken ; hoe. en met wat oog-merck hy het doet! 

(Sepdhy) eu/ Mede dienaars! dient Godt alseen Eenen 
So vreedfaame Wijs, maar lift verflinde dꝰ wie 77 

EDE 
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II. DerEer, 229 

Hebt foutin u» als gy naar eendrachts doel wit fchiet. 
Leer ( Utrecht ) fterven! en Daat boer Elias henen. 

ee — — — 

G RAF-SCHRIEFT, 

Aoome / Onbꝛoome / Bater/ Wafend/ Blind” / 
Weering, Meeuw, Weeſe / Arm! 

Hw Crooſt / Scheick / Lieber / Velend / Licht/ 
Teeraar / Schild / Schut / en Scherm / 

Tegt onver deſe flenen// Gaat BOGAART pap bez 
wenen, | 

ne neee — 

Een ander. 

V KRaagt gy (DTeſer) Wte hter legt? 
Met een Woodd iſtu gefegt : 
t A8 BOoGAART. 

Wie — vpraagt dat niet / Want díe hier ons 
er lent 

En mas ntet ban’t gemeen : 
Maar geen gemeen en {8 / en is geen onderfchepd ; 

Maar wafs'er niet ban een. 
Bat BOGAART? efen hentemen maar dooz ſich: 

ap moet 
Het bp fijn Naam berftaan : 

Kent op tdk denckt bep / Wat moepten pnand 
0e 

Baar 'g geen befchzijben aan. 
Die hier (Leſer) legt / fün leven 
Heeft hem felbe maar befehzeben. 
Wo fchild’zen boel met tranen het berderf : 
t AS waar/ enpet; Dog tig maar Water verff. 

P 3 Op 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



—* — — an hdi — — — — 

—[— — — ——— — lj dn 

. . ——— 

zo UYTSPANNINGEN, 

Op de Doot 

Van feeckere bejaarde Godtfalige DOCHTER, 

J. 

1) € falige 12. F2. fchoot upt den droom / 
Het hert fp2onglo8/ de tong beach upt ben toom 

Niep oberlupd/ Waar fit ge nu/ Mary! Mary! 
—J 

Mary! och! mochtichk heden met u gaan / 
1Baarom gaat op / “en laat ons trooftloos ſtaan? 
Enlaat/ Dat gp te ftutten pleegt / het hert Dol (mert. 

III. 
Mag ich niet metu gaan! neemt ſlegs mijn fiel 
Mn luſt / myn hert / (och! of dat foo gebiel!) 
Met u van hier / bat hier deeg romp mijn lijf 

maat blijv. 
ÏV, 

Want baar or gaat Marye fult gp fien 
Onſienelhck / ‘tonfeggelijch : en bien 
dijn hooft/ mijn Heyl mjn hert. Sch! of ík daat 

Ooch haer ! 
V. 

Seg hem / dat itk hier op der aarde blijv 
Dan liefde branch / ſyn lam / fún beupd/ fn wijt / 
En dat ich voor het leſt / Hem dag en nacht Verwacht. 

VI 
Mag ichun dan nfet volgen ín ‘t geſicht 
dan Giorp/ Wil tek bp 't genaden-licht 
My ſetten fn uw boet-ftap/ en mp fpoe’n. Ce doen / 

VII 
Dat gy op Aard fo onberdzter’lfjck deed / 
En / is het weldoen Bemel/ mijn fic! leed 
Maar tgd-herleng / en krijg te beter kroon 

Cen Zoon. : 
Ch 
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III. Mam mo 

Een ander. Stemme P£ 104, 

L 

Har lepd helag! daar lepdt Die diere mond / 
Die fteeds als ’flebens ader open ffonù 

Iet dauw ban Wijfhepd qulfig overgoten / 
Maar legt / Daar legt Die diere mond gefloten ! 
Nu fal dien dauw / dat pit / díe merg / Dat fap 

Dat Hemelfchh bocht ban ware wetenſchap 
Wat Cheiſti kindzen geatig quamen (uppen 
Hpt die gefloten lippen niet meer Dzuppen ! 

| J. 
Maar nu fal fp dat lebendige fap / 
Mat hemelfch boekt ban ware wetenfchap / 
War hare mond ín Graip plag te fchincken / 
Pan Jeſu felf ín bolle Glorpdreincken. 
Oh! dien Dat eeuwig Wooꝛd ſelfs oberafet 3 

NOP nog benpden’tu/ Maria , net / 
Maar klagen wie fal ’t fonge bp ong leren $ 
Wie Bzoot en Kleyn fo wijflijch balanceren ! 

IL. 
Wie Hoet na beef” ong op-gaan ’t WDrede-licht 3 
Wie wijft nu elch fo hepliglüch fijn plicht ? 
Wie fal met mp de dBobt-berltcht’ de fcharen/ 
Door dbupftre Mid heen / foeckenof bergaren! 
Wte fal met mp gaen daar * fa heerlijch ffraalt / 

Daar't ſalig woordt en Boedſel werd erhaalt? 
Wie ſal met mp gaan decken Cheiſtileden? 
En's Ruſt dags vrypetid wel beſteden? 

| 
Wie fal met ma: maar neen; ick ſtutt mijn klacht 
En fwija/ Want fo biel mp daar ín gedacht; 
Tendt Chriſtus u in Gloxp mp in Grap / 
<0 18 maar tuffchen aen mp kat fpatp. 

4 
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532 UYTSPANNINGEN, 
Aanfprake aan 

Juf. CL AR A vander BURG, 
Huyfvrouw van de E: Heer 

JO HAN van BL EYSWYCK 
Oud-Burgermeefter der Stad Delf, 

Over ‘t overlijden haars Sufters 
Juffr. CATHARINA vander BURG. 

Ce fingen (twe berfen boo? eert genomen / en fonder 
herhalingen) op de bops ban Petit Bordeaux. 

Siet boven pag. 181. Of alg volgt: 

Waarde Nigte, 

HE EEE 
| pane? hartke ftelpen zoet \ her trog 

EE EES EE EE EEE 
T° na in den —— Met ee in den mond/ 

EERE ESES: 
Is Den — — ct den nagel ín De 

itt Ie 5 =k- Â= EE 

kend; Met de nagel ín de Wond ; 
II. 

Dacht jch eerſt: Maar nu herhaal fe °e. 
Daar De tijd De droefheyd flijt/ / Daar de tijd ete. 
ap Die geld dat/ Daar bepaal ich t. 8 

Daar 
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TIL DEEL 233 

daar ar / (Nigt) ntet — F Daar gp ete, 

H fijn Hemel-lichte reden 
Teven ban uw Wijofaambept ; FReden vanett. 
Enhet Herte fote bꝛeden 
Wert dit noet genoeg le Wert dit nopt ec 

Nigte, wat is fp geluchtg } 
Wiede ſware Wereld ſcheyd. Die de ſware etc, 
Mio tramg / älthd druckig 
Gens gelijch heeft af- gn Eens gelÿck ete. 

Daar be bleugelen haar —— 
VDan't gelovig ſchemer-Ucht: Dan ’tgelobfg etc. 
Draagt haar nu in bol genoegen 
“Eeuwig glozteuf’” geficht. J t Eeuwig etc. 

t Soet gefelfchap / datſe op aarden 
Sfn een lage hütte focht / Ineen laage ett. 
Werd haar nu in groter Waard’ / en 
Memel Heerlijchtoe- gebregt. thi ett. 

t Hemelſch hep? ber Chetdohen 
Seraphhnen van om hoog Seraphünen vanett. 
Doen haar nu den dzuch berdwhnen / 
met haar Jeſus in het wg: * zet haar Jeſus etc. 

Ï At 

tele fpijg in aarde baten / 
Schaars ín lett'ren en franchn! Schaars ínetc. 
Daar.fal’thona’tfa hert de maat, en 
Jeſus felf be Leeraar fijn. Jeſus ſelf ett. | 

Mier gehupſt / en hier fo deerlijck 
In een pynlck vleeſch en bloed / In een ett. 
Diet nu fonder bleefchh en Heerlijch 
* @ngebleefchde bleefchh 5 moet. ’t @ngebleefchde —* 

5 u 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



34 _ UYTSPANNINGEN, 
X. 

Qu haar na-geftaart na boven 
Cot het ongemeten Klaar: Tot het ongemeten etc, 
Dooꝛ het ongefien Geloben 
Gngeften en onfichtbaar. O@ngefien en etc. 

J 
Moeten hier noch wepnig dagen 
ijn beſteedt in traan en fucht: Bin beſteedt ete, 
Maat het ond geduldig dragen 
Blucht de tijd onf” —— meg Plucht de tijd ett. 

Hier ſal't leſen ons bermaken / 
En de baden ban de Deugd: En de daden etc, 
Cot het W OOR D ong felf genaack / en 
Sy onf epndelofe bzeugd. Sponfepudélofe ett. 

26, Wijnmaant 1658. 

Stichtelijcke Bedenckingen, 

Op 't falig overlyden van 

De feer begaafde en Godefalige, Hoogh-Edele 
Wel-geboorene Ju rrRrouw, 

Juf. ANNA CATHARINA 
van LOCHORST. 

Ontflapen den 29. in Wijn-maand 1669, 

Ee fingenalg/ OKerfnacht&e. Siet boven p.68. 

— 

Go gaat dat ryſend Ticht weer dalen! 
Soo lucht het Anna's Hemels falen 

Geodpent ín een oogen blick 
Fn wernig maanden te beloopen / 
Met hozte moepte te bekoopen / 
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III. DerEer, 

En fn te ſpringen wer ſnick. 

Dat licht foo helder / foo eenbuldig / 
In tegen-rampen foo geduldig / 
Gedaalt ban ’s Hemels Aangeſicht / 
Soo leffelijch foo effen moedig. 
Soo medelhdig / mila / en aoedfq : 
Gen regten ftraal ban Jefus Licht. 

111 
Sv ſtond voor Deef" na D' pd'le winden / 
dan 's werelds foet (als d' andze blinden ) 
En gaapte, maar genoegenloog : 
Cot bat haat Jefus quam berfthijnen / 
En die Son Deed het al berdwijnen / 
Wat opt het onverſtand verkoos. 

TV 
Die Son fchoot foo een ftcaal fn ’tDupfter / 
En vulden tert met foo een Tupſter / 
Dat al het licht maat Dupfter fcheen. 
Sp lagte met des werelds beeugde / 
Nu't eeuwig Herl haar zfel verheugde; 
Maar al haar — in verdween. 

De Pracht ban KoftTijche gewaden / 
Me taverp ban Wijf-ctecaden / 
Het ſlepend kleed / Den floncker- ring / 
as enchel deeck / en niette lijden 
By't Deugde-kleed, ent Die gefmijden 
Die Jefus haar om D’ armen hing. 

VI 
Den Hooffchen fier in preuntſe falen / 
dion ’t tn haar oog op bert’ niet halen / 
25p 't kleyn gefelfchap ban Godts Soon t 
By Jefus Krib geen ledekanten: 
Bp Jefus Krups geen dpamanten : 
Geen gouden bp den Doornen· kroon. 
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236 UYTSPANNINGEN, 
VIL, 

Dit feldfaam Titht nauw ° ooa beftraalte : 
Of met dien glanfch in ’t herte —— 
et Beeld ban JESUS Aangeſicht: 
Dat JESUS Leven haar deed’ erben / 
Cn al haat Eygen baadlijck ſterven. 
» Riet Epgeng leeft bp fuik 47 Licht. 

VIII. | 
Met bzeugde wp dít wonder fagen ; 
En wachten d'aanwas met de dagen / 
Cn rijper bzugt / fn rijper Feugd : 
Als ſigh een Hemel fchielijck op-doet / 
Enſſtet / Dat d’ Eerd onweerdigh op-hoet 
Een níet ban ———— En 

Des wereldg fehemerende Leden 
(Sepp) enfchatt’ Dees Heerljckheden 
Des Hemels na haar weerde nter : 
de Boftlijch/ dan bat 's werelds fotten 
Onkundtg fulck een glanfch beſpotten / 
Of trotſig guellen met berdatet, 

Ni. 
Des werelds hoog-gerefen ſchulden 
Staan boor mp langer ntet te dulden / 
De Maatts hol / t Beflupt ten end. 
t En luft mp ſulcke Deugden / fn ben 
Gemenen bal myns Polchs te binden / 
Als itck mijn laetfte plagen en 

Strax fag ’t Geloob des HYemels falen 
Sig openen ; end’ Eng'len balen / 

En halen't Lam in Abrams fchoot. 
waar tg nu JESUS felf haar Leraar / 
En'thert/ Dat fo leer ſieck wel eer WAA / 

Hervuld / enal dien leerſucht Dood, da 
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II. Deer. 

3 4 XII | 
Daar leeft/ Daar fweeft fp bp De € hozen 
Wer Eng'len / en Der Eerft-gebozen / 
Enbey / en fonder fchepden meer ; 
Baar hooet/ daar fingt fp Tied'ren Pfalmen 
In d' enig’ Hallelu· jah · gqalmen / 
Met d' aandacht ban — ri begeer. 

111 
daar ſwemt fp nit / gedompeld mede / 
Fn d' afgrond ban D' Oneyndighede; 
d' Onepnd’ge wil / t An-epndtg wel; 
# On-erndíg woord / d' On-epud'ge Heden / 
(O Bepltehepd ber helligheden!) 
Daar is fp Dood / en ſonder * 

XI 
Daar 'g Catharyn al heel betasten 
En ín Be Godhepd wech· geſoncken. 
( Sp haber hier een booz-fmaack ban ) 
Dat's beolijch fijn/ tn’s Hemels bzeugden ; 
Of deugdſaam fijn ín °s Hemels deugden ; 
Geluchig dieſe na-fien han 5 3) 

gaar bepb ! Daar fijn wy fn den Hemel / 
En noch en íft geen tijd / den femel 
Is noch ten bloem niet upt-gebuilt. 
”E Snu jathod: want ter te ſterven / 
En's bleefches luft fn ’t bleefch te derben; 
So werdmen Der waards — 

VI 
Nuis ons hert te hoog geheven; 
Ons oog en kan geen tranen gehen 
Om fo beklagelijch een dood. 
Wy roepen wel: Die deugdelycke! 
JES U-minners} die lieffelyke ! 
Die hulp der hulpeloof’in nood 8 
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JEL 236 UXYTSPANNINGEN. 
ik IND | XVIL 
A Die SUYVREbloems die CATHARYNE! 
REEN — Die ANNA vol GENADEN- mijne » 

Kk Ísvan ons wech-geruckt! helacs ! 
HEA Maar alg wp opfien/ en Haar in den 
di Maalſtroom bant ALGENOEGSAAM binder; 
4 Ik Wenſch pder / dat Gp ki oock was. 
RAET VIIL 

IR Kn Staackt / dwaas / uw wenſch:want fiet de ſtromen 
Die | VBan d' Algenoegſaamhend ſich komen 
ERE HÀ bol-op aanbi’en in Den Soon. 
Hi In Jeu fg ong ’t Hepl gegeven / 

Ì Len In Jefu ſjn We weer ten leben 
H Gebzagt/ en ftaan 5 Bemel-fchoon. 

| 
* es 

— — 

| X, 
TEN HW Reden met haar balfche klaarhepd / 
Hi 1 Sich dompel’ ín d' Onepnd'ge Waarheyd;, 
li} En ſchatt uw Wyſhend dwaes te fijn, 

Soo fupgt de reden-lofe Reden / 
Ed | ich (tn die Zee banfalicheden 
Ek Herdzonchen ) droncken tn die Wijn. 

ER 8 X 

Perfaackt de nfetfg’ Idelheden 
é Pan goud / ban ſphs/ ban pracht ín kleden / 

: ij | En wat bet fchepfel u kan bren; 
nes Den Schepper fal ’: u atteg ín den 
L Maalftroom van ’t ALGENOEG Boen binden / 
11 En in het ONSICHAIBAAR boen fien, 

XI XXI. 
Aw wil, uw fintijchhepd uw (uften 
Woet ftillefijn/ en falta ruſten 
In d’ Oceaan ban dꝰ eeuw’ge WIL. 
Soo dupchtmen fn be Salicheden / 
soo ſterven al onf” rampen mede / 
Soo fijn Wp AIS Anna eeuwig ftil. 

On: 
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XXII. 
Onepndíge Heplig Licht! ong oogen / HERKES 
Mie dus lang d' Eed'le ztel bedrogen / | HOR 
Perloft eeng ban Die Toberp | HR 
doet ong met Anna fien de waarhepd / KME 
End’ obertupgt ong met díe hlaachepd / 4 
Soo Werden wp ban flaben/ bzp. Ei 

E Y ND EE. BEMI 

Op de dood van de Godfalige Juffrou 

WELLEN A van SU YLEN, 

Ontflapen tot Rotterdam den 14. Sept. 1678. 

Te fingen als Pal. 103. Mijn ziele wilt den Heer &c. ĳ | 

J. 
18 ban ong lot noch onder t pack te hygen! LRE 

En mag Heleen Ban d' aard ten hemel ffijgen 3 ERE 
TIs goed / om bat het foo de Goedheyd luft. 4 HN 
daat ong die Wijfe Wijsheyd met haar loven 
@peenen toon: Wp hier / en fp Daar boben ; 
In D' arbeyd ap / fp ín " alge ruſt. 

| 

Wy hozen haar in heerlijchhepd gemeenfaam |t 08 
Met d' eeuwighend / op fingen ’t Salig eenfaam | 
In't Englen-choo2; en bolgen op dien toon : 
er eeren ban Den aanbang-lofen caad-flag / lit 4 
(En d'onfeplbare waarheyd houdt ben maat · ſlag) id 
®ewjl het Kam ong liefijch lepde ten toon. 4 

| 
Sp fn den Hemel / Wp op aarden / fingen — 
In't koſtelhek muſhck der hemelingen in 
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240 UYTSPANNINGEN. 
Met felbe WOORD , Dat hoog Ben aanbang was 
atis, Dat fijn fal: teeuwig-tebend Weſen: 
gBefongen ban ’t begin / en nopt boipzefen / 

aar menfch en Engel fie} gopr fat inlag. 

Die Heerlyckheyd > Dit Hoogheid, Wijfheyd > Goed- 

heyd; 

Die See van Algenoegfaamheyd , en Soetheyd , 
Dien fiet / en Daar verlteſt fp fig nu in. 
gn at haar hemel-bzeugdtg Diete loben/ / 
In diep berfupm War Gier beneen / Waat boden 
Seſchiet / ja domp'len Lan spe epgen fín: 

( Heleen!) fat! fwijgt! fp mag om ong net dencken / 
Dien D' Eeuwigheid fich fien boet, en het D2enchen 
met Hemel⸗· dranck fo faltg dzonchen maacht ; 
Dat d' eeuwighepd te Koet fchijnt om te fchouwen 

Mat heerlyck licht / en om Den lof t' ontbouwen 

Dan d' epndelofe foethepd Jen fp fmaatht. 

Taat ons genoeg fijn / Dat fp met De fielen / 

Die ín De ſchaduw van onf’ altaar nieten / 

daar hooft in vuft fleecht ter berbolgtng upt 

En t’ faam met liefde / Hol verwonderingen / 

Terceren, en omd’ uytvoer » fmekend fingen 

Pan’tHeylig, Heylig, we hi et: beflupt. 

Wy fijn moch op den weg / en/ eer Wp fchepden/ 

Sooꝛ Woord en boozbeeld derwaarts heen te lepderg 

Helena’s Voot-beeld Dfenn’ ong tot een baack. 

Die liefde tot d' onfienelijche waar hepd : 

Dat oog op d’ al-ophelderende klaarheyd, 

Der bp't geboel / —— hecmaak, 

e minnelijcke Nedrigheyd» ban allen 

Siert / en pder Dierbaar, wech-geballen s 
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IL Deer 

Dat oprecht Hert : Dat vriendelyck gelaat : 
Die fiel geoeffent in het mede-lijden 
Der armen hulp : DEL treurigen verblijden : 
Wer ſwacken Suyl; ———— raad: 

Der Jongen oog: LEN ſteunſel voor de grijsheyd : 
Die liefde tot Des Hemels dtere wijfhepd : 
Die wijsheyd fn Deg Memelg fchool geleect ; 
Bant dat mad ’t leben ban Heleen 5 en eben 
Soo leeft men hier om eeuwigtijck te leben / 
So treedt men heplfaam Hemel-Waarts ban d' Eerd. 

As 

Dus fB Heleen he manchelbare baren / 
Dan ’s werelds See / geluchelijckt ontharen ; 
En raacht Dooz foo beel ſtaozmen / engedrupſch / 
Al fingend (ín t gebaar ban Blfp en ffcanden ) 
Met hulp der winden felf / ten faal’gen landen / 
So lang beoogd / Haar Tr Dader / t° huns. 

J. 
Dat is / na Jeſus leff / fig ſelp' ontaͤruppen: 
Dat's d' enge poort Doog dotmoed in te fiuppen: 
So werdtmen Niet bp ’ton-begrepen Al : 
So fincht ong licht bp d' epndelofe hlaarhepd ; 
DO fterftmen OM te leven bp die waarhepbd. 
Iſmen ban d' on-beoogbaar hoogt’ het dal, 

II 
Des Hemels Heer wil wis het land verlaten / 
Want fiet! hp pacht fijn koſteljchſte vaten / 
Enlaat het haf / Den droeſſem ban de wijn. 
J2u paft ong fnden ſtanck der ſlimſte tijden / 
UW acbepd/ fmert en fmaathepd bip te lijden / 
Vn baten ban fijn heerijckhepd te fin. 

ie, 
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UYTSPANNINGEN, 

Op den aanvang des Jaars. 
Coon: O Kerfnach! Siet boven pag. 68, 

Î 
Nar fd het oude Jaar verdwenen / 
Het nieuwen in fn plaats berfchenen/ * 

End' teh: De felbe Die fch Was : 
Paar dupfend Die ’t met my begonnen 
( Men dzaad haar ’flebeng af-gefponnen ) 
In't graf gewoꝛden fijn tot aſch. 

II. 
My heeft des Hemels wijfe Keden / 
oo: dupſend rampen heen Boen treden / 
Mer eeren ban fijn Heerlyckhepd / 
Cen uptroep ban fijn mond’re name : 
Dupck! duyck! mijn fiel/ gp moogt u ſchame 
jan deſes faarg nalatichepd. 

III. 
De ſon Dafe-hondrt t° feftig malen 
Hen kim ontwozſtelt / Heeft fijn ſtralen 
Op mp doen daten: en fijn kracht / 
ijn glanſch / fintíeht fijn bzugten mede 
Heb ick In node ondanckbaarhede 
Shn ſchepper niet weer toegebzacht. 

IV 
Der Daupben bloed / der tarwen nferen / 
D onnofte land en water · dieren / 
Die hebben mp ben diſch berepd: 
Raar ah ! de krachten díe fp gaven 
Heb ich den Gever Ban bie haben 
Cen Dienfte niet weer arseen 

Wel bijftfa malen is gehomen 
Den dag / dat ick / en alle bomer / 
(Ong daaalier werch geſtuttet / niet 
Endeden/ dan onf fiel berluchten In 
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II. DEEr. 

In Wooꝛd en fang : Waar fjn de bzuchten 
Die (uich een Weldaad na fig Liet £ 

VI 
Nat fijn de falfgende Heden 
met hert/ En ozen onbefneden 
Dit jaar onbzuchtbaarlijck gehoopt ! 
Die leeren boben alte ſahen 
Rijn eygen wil ER luft berſaken; 
Baar ig ve kracht wan fulke een woord? 

VII 
Wat maren al díe ſoete galmen / 
Van fo beel lied'ren fo beel Pſalmen / 
Dan enchel galmen en gelupb ! 
Wat foo heel beden fo beel fuchten / 
an flele-lofe ffem-agerucijten / 
Dan fuchten onder weder-feupt4 

VIII. 
Ja / op mijn fiel en kond nfet hechten 
In (Hemels diere fiel-geregten/ t 
Met bleefch ban ’f Hemels ware Godt: 
So Dichmaalg fonder luft berftoten : 
So Dichmaalg ſonder ſmaack genoten / 
En deg genoten fonder not. 

Î 
Min Schepper: Dfe mijn fiele-krachten 
Gemaacht/ ben rang ban Dag en nachten 
Geſtelt hebt fn het conde jaar ; 
Maachkt / bid itku / mijn fiel booefigtig / 
Dat ich mijn dage en Jaren wiattg / 
ot uwen dienſt fo2gLuidtg fpaar. 

X 
Wilt gp mp nog het leben lengen 
En daaglier ’t foete fon-licht brengen / 
En Hoeden mp met ſphs en dranck : 
Apt uw hand wil ich't al ontfangen / 
Cn Doo? uw Geeft aan uw * hangen. 

2 
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z4â * UYTSPANNINGEN., 
mijn jacen al / mm leben lang. 

| 
Dat heplfaant Wooꝛd doet mp na defen 
Met aandacht hozen / pher lefen z 
Schep / Schepper / fn mp meerder luft. 
Wan fuchten beden / en gefangen 
Moet ’t hert al fuchtend blijven hangen / 
Cot dat het ruſt In ufijn cuft. 

X 3 

O! Hemelfch Brood! en Saltg Manna! 
( Baar ouwlings menig heplfg Man na 
Perlangde ) fp mijn fiele foet $ 
Dat al des wereldg leckerheden 
Dan ſphs / dranck, leed, endertelheden 
Waar bp maar ftanch fijn / rend en roet. 

XII. 
Heert mp/ Heer / hennen mijn berdupzen / 
In jaar / maand/ Weechen/ dagen / upzen 
En ogenblichen : Dat felt henn 
Waar blick / uprz / dag / weech / maanden / jaren / 
Al ſtille ſwygens henen baren: 
Tot bat ick hier niet meer en ben. 

Rr GS, 
gaar / maand / weeck / dag / up2/ ogenblicken 
Meert Mp/ mijn Vader! foo te fchichen 
Dat ich des Hemels leere leer. 
Ja leert mp ware ſchatten garen 
Een tijd dat tijd ban maande en facen / 
In falige Eeuwigheyd berleer. 

Lioumaand. x662, 

NIEUW- 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



TIL DEIXIL 245 

NIEU W-JAARS GEBEDT, 

Om Luft tot en in Gods Woordt. 

Toon; Charmes fecvets, &c. 

J 

O5 EEE 
Nepyndig Wicht! die Hemeiſchi heyr * 

ES ARE 
Hebt in fijn bafte dreben: En na dier trant uw Woord 

Ei —— 
hebt haft gemaackt / In't nieuwe Jaar fchept my een 

AEN 
nieue luft Die nont ent Werd gebluft / Pa '’t Godde⸗ 

SE ——— — 
lijke Licht met Hemeiſch bier geſchreben / Verheben 

—— nn — — 

nnn 
roem ban ’s Siels bolmaachte cuft. 

II. 
t Geſternt gewelf gevoegelck gepaart 
Hebr g' aan Den menſch gegeben; 
raar boor uw bolck een beter Aicht geſpaart. 
In t neuwe⸗ jaar ſchept my etc. 

G3 Waar 
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Images reproduc — of Koninklijke Bibli * ek De Haag. 
174 J 20 



UYTESPANNINGEN. 
En Ebo TIL. 

EE. AEK IN ___ Jaar toe fout licht ban Son/ en Maan / en Ste 
HEP HP: Ons dagelijtt Doen leben 2 —— 

Moet / leyder! dit Licht altĳd ſtaan ban verr? 
Ant nfeutwe jaar ſchept nap een nieube luft: 
Dien opt en Werd gebluft / 
Sa't Goddelyke LTicht met Hemelſch bier geſchzeben / 
VBerheben roem ban’f — bolmaachte cuft. 

Paar bangt dien helt fijn ordening Wwe'er aan / 
Pan u hem hoozgefchzeben : 
En waarom ſoud u gunfte ſtille fraan 3 
Fn ’tnteuwe faar fchept etc. 

V. 
—J Verlicht fijn glans deg werelts duyſtren hoeck⸗ 
—J Wat ig um Ticht ons eben 

J Alg d' onluſt ban een toegeſſoten boeck? 
ak ega ’t nieuwe Jaar ete. Kee 
Ee Hd | ‚| 

Kat Taat liever't oog nog peerl nog Diamant / 
ER A Nog watter is berheven / 

At Opr fien / Dan blind fijn boog Dit Dierbaar pand. 
Int nteuwe jaar ſchept a ett. 

II 
| ij | Daar fs mijn heet / ín ſchepſelen beefteickst / 

de AE t Verbÿſtert hect / gebleben? 
| Helas! Door dozze fchepfelen beeftickt 3 

In t nfeuwe Paar ett, 
VEL 

maar alg de Son geen hrupd te booefehijn brengt 
Nig naar een berfchen tegen / 
Died’ aarde fap en ons de bauchten ſchencht / 
So doet fn ’t nieuwe Haar cen nieuwen Heeft / 
Die met mp lefend leeft / 
Op ’t hert dat dozen droog is / Dalen als een ſegen: 

1 Pan fpeupt mijn hepl / maar / Heer / uws naams Eer 
EH meeft. AAN: 

246 

— — 

_ — — 
— 

„ „ * — — 

2 an MRE e - - 

* ann —— —————— —— — — mdk 

. ⸗ 

— 
— — 
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Kh Rt, 

AANDACH TEN 

Over d’ Elende van Gods volck in Pied- 

mont, in de Jaren 1655. en 1663. 

Inleyding tot den Treur-fang : 

Op den trant van Daphne, 

k 

OE EE 
TEESE 

Ht Alpiſch wijd-bermaard * ‚Dat 

Ee Ei =S Ss I= AE — — 

uw ſneeuwige toppen ten * ſtrecht / En met uw 

— EEE EEE 

Kkrupn He wolcken ze / ET ons E ) wat u pnt 

ae 
en 

— grun’ ten bekt 4 EL wipe ep! waarom Det enn. 

gtt EEE 
beerdigen Pfalmen/ Soodof/ foo treurich gaan en 

Et be —— — 
trooſteloos? Enwat uw klippen it foo ; doof F weer ed 

a —— — mee 
En ——— F EEZ EES Es) 

galmen? Sijn al ua kruynen ee —— ar 
Q4 Jacob 
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248 UYTSPANNINGEN, 
— et: — EEE 

- En eert Es — us be fin Barbe maen war 

rs ter geven rag —— te efaan/ Daar h — we 
— — — — — ES ara _— —⸗ 

— 

— — enn ⸗ —— ennen 

— —G— — ——i — 

— — — — —— — — 

— — — 

niet als je gaan. 

Dat wonder / Dat onf RLG fwijgt/ 
NLS het Hemelſch geflagte fijn jupcbhen ftaackt / 
Als Zeoufucht/ als Zpon hpat/ 
gan fn Hemel nog aard’ fs Dat ong bermaatkt. 
Beren / en Epgers/ berfchzickelijche Teeuwen / 
Hopen en roven door onf daten heen / 
Dus wp en hozen dan pfelijck ſchreeuwen / 
Vermengt met Zpons deerelheh geween: 
En't gruwlicker gelupd 
Pan ‘tal bermoordent krund / 
“t Gebulder ban 't nare gefchut en trompet, 
Met feldfaam (ft dat ick —* toon daar na ſet. 

@Onnofel fat nijn wereloog bolck / 
En iech gueechtefe tuffchen mijn ſteyltens in : 

ik | Her hoorden nfet dan ’f Bemelg toich 
am a En het agted en fogte maar ſulckgewin. 
Li Als mijne toppen ban ſneeuw boven arijfden / 

Aupſchten de winden door't koozn Én het dal / 
wat met wat olp haar kinderen fpüfden/ 
En’ bloed der D2upben was dranck boog Hen al : 
Sp krenchten niet een menſch: 
Zp fteurden nfemands wenſch: 
Gen werld op haar felben/ Dien eere nog goed 

8 
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II. Deer. 243 — 

Haar dalen deed laten / drs gemoed. Lie 

Gods Soon was nauwlĳjer opgeftaan / Hen 
En Get aacdrijck beweldaadt met fo een licht ; ADR 
De Boden nauwlijr upt gegaan / FRE 

@f’t licht wierd ín mijne Dallepen gefticht. Fi 

Wondere trech ban de Bodlijche goedheyd | 

Aomen had d' aarde betobert: ent’ hang 
Deckte Den Hemel boog Nome's verwoedheyd 
In mp de waarheyd en haar heyl'ge glang. 
Het onberdtend beflupt 
Koos mijn ballepen upt / 
@mbdaar te bewaren, De waarheyd kupg / 
Den toevlugt Ber bpꝛomen der Godlofen kruys. 

Vv 

— — — 

— — — JN 

_ " 

Der Vromen toeverlaat; Die ’tifeht 
Dan de Waarhepd doog ’tnebelfg Momen heen 
Met breugde Beegen fn ’t geficht / 
En fig boeden met mp door De waarheyd aan een. 
Vꝛedige toeblucht als d' pflijche blauwen 
VPan't feben-hoofdige Weeft helſeh berwoed / 
ragtede't Hemeſſche faat te benauwen / 
In doꝛſt na ’t hoftelijch onnofel bloed: 
1002 Siong armen hoop / 
Die herwaarts / fig ter loop / | 
Onder mijn ſchad'wen begaben / en ſtil / 
Beleefden met ons 'S rid waarheyd en Wil. 

| 
Der Bofen Kruys, Want alg het Ticht 
Dooꝛ de dampen bau menfchen-bzepn Werd beſwalkt / 
En Ehetfté Berund ontmaagdt/ ontſtieht / 
DD’ eenboudtge brommen verwonne / verſchalckt; 
Schoten die ſtralen fn ’t Dupfter geweten | 
Der dupfteriingen/ en ontdekten’: quaad / | 
Dat fp wel wiſten / maar ntet wouden weten / IE 
Die deg uptboeften in onfoenb’ren Haat : \ 

Q 5 Chand 
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250 UVTSPANNINGEXN. 
Thans was de tijd vervuld 
VBan't Heplige geduid / 
Als °t matige Babel fig droncken (n bloed 
Soud deincken / en en * Bruyd met de boet: 

Dus als de dupfire onwetenheyd 
Onſe ſtralen fag ſthittren ban Hepnd'en ban beer / 
Eitep fig be nijd te berſte / en fepù; | 
Deſe ſtraal was den daal’ ban onfnot/ en cert 
Stet Dit De Wereld foo ffaan top berlegen : 
Wie fiet Ben Dag / en bijft ſteeds inden nacht $ 
Hemel / en aarde laat ong bzp betegen / 
Kercklike tucht / en al deg werelds Maat; 
En wil ’t den Memel ntet / 
Of ſwicht het aacbfch gebied / 
Soo moet het de Del doen! Mit beefte daar uit / 
Mooꝛd / Koof/brand/en Wafter met fchetchljeh gelupd. 

IT R-E-U:-R-G-E:S-A N-G 

Over d' elende der Piedmontoyfen. 
Op den trant van , Doulants tweede Lachrime. 

L 

R EEE 
| Epſig gefelfchap! dat den grüſen top Wan de Al⸗ 

5 
hs 

pen enen — — — — — — — — —N — — — — — 2 — nn —— —— — en 
OT — —* — — —— — — —“ — — gp a — — — — — N — — — 
en en ae — ⸗— — — — — — — — —— — — — — — — — — 

— ed — — — — — — — jen ade — — — —⸗ — — — 
— — — — ED — — — — —— —— — — —— — —⸗ — — —— — menin | 

pes pleegt te ſchuwen; Rlimter nu gens op / En riet 

— eest: 
in Die Ballepen ftof bangeu- Wen: Siet daar/ in 

| e— 
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HI. Deer 251 
Ennn — 

— ied ZEE zt it — Hek: nd 
8 at mMaat/ Die Svons ſchut boor deſen Pleeg 

MEE EE 
te we⸗ ſen / Mu haar glanſch bewolkt heeft ; en cen 

nt an gen — Bess — 

dupſtre ph De werid- verligtend — F 

— idee: Esse — 

haar ſtra- len Doet dalen / En ſy / die daar baas ‚ 

en 
Kende, hoog / Moet in helen/ Berg / en RKots / elen? 

— ·— — — — 

ue —ñNf — — 

— — — — — — 

— Am 

IT. 
Ahl nare ſtem! ban 'S Hemels diere bꝛuyd / 
Gewend aan blijde Pſalmen. 
Die nu al't gelund 
Pand’ Echo/ maar Ah! ah! doet weder ·galmen. 
Ick boeg mijn ſtem bp De ua / 
Ichk wil met u in klagen 
Hu leed D2agen ; 
En bp u mo neer laan / ban gefelfchap ſchubo. 
Ahl was nut hooft maar water / en kond 't herte 

Sijn ſmerte * 

Ea any Euro ‘open n Books — — —— 
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52  UYTSPANNINGEN, 
Cen oog upt / eens loſen abtabtap! Maar nu beanden// A at werdele mijn ingewanden. 
t Beplíg beflupt/ bat lang ſjn kinders dut 
Is nu aan °t pflĳjck bacen ; — 
ig be jr berbult / 

at't Dier geflacht de ſuppring moe : 
Daar blamt nu ’t bzeefelijch oog — 
En doen die felle blicken 
—— BEET 

it (AAS, ten doelwit ban foo fel een boo 
Nu ſchÿnt den Hemel toornig al haar klagten Pe, 

Niet t° agten / 
En die al haar Ccooft was / eeuw of Beer ; 
Die haar inden // loop —— komt berflinden. 

t Blijde gefupg fn d' ooaft ban Koorn en wijn / 
EC geen Dzeunde Doo de Dalen /. 

slaat nu aan ben quijn / 
Als nfemaand drupf·gewas ten fchuer beeft halen. 
*t Padt treurt op berg end’ ín dal : 
Men hoozt fn Die ballepen/ 

Niet dan ſchrepen / 
En fiet niet dan Woefthepd. Daar het naar gefchat 
daan Goddeloof’ in bloed-dozft upt-gelaten 

Soldaten / 
steeds fupgt ín den roob / fn quel / als fpel / 
En met beanden/Aaan hups hof / berwoeſt De Landen. 

t Weerdige bloeden ban fBemels Rnechten laag ! 
Baar deinckt fig d' aarde fat aan; 
En 'er koftlijch aag 
Daar flaat den beul / en vrucht Het dier fig mat aart. 
Stet daar } daar blinckt het ſweert; 
Daar Elinckt het doorde keelen / 

Dooꝛ beckenelen / 
Daar! 
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RDE zr, 253 9 | 

Daar-! oh!’k flupt mijn oogen boog dien flag herbert) 0 
Daar cuchtmen 't trillend ſupg'ling ban De borſten — 

Al dorſtend. J Kid 

Houdt bztend! Ep waarheen? ep! flanfettoe ! An 
Wat's gedaan:ligt beepn 5 — de moe'r in ’t aanſigt· EREN 

Wat fie ick ginder tupm'len fn ’t heefchiet 2 | 
So ſtorten daar Die trotſen J 
(Wee! mijn oog dte ’t ſiet!) ĳ 
t Onnoſel bolck te pletter op de rotſen: [8 
Die tupm’len ban den top / | i 
En Aneufen op de ſtenen / EEDE 

25zepn en benen / 
dot dat d’ ad’ren trillend / ’tIeben geben op. 
Daar fpeermen ’t lehend mensfchap aan De taatfe’ / 

En laate | 
Sot' feet/ en bergaan/ beftaan/ bergaan; 
Want dat dupren is pijn yk bupfend do'on befupzen. 

Iſelyckheyd! Dug fiet de fon fig blind 
Aan't grouwlick dat ick Daer fie ; 
ste Daar rucktmen ’t hind 
Piet nu upt’fmoederg ltefden armen: maar díe 
Die fchendt de plaatfe baar ’t 
Des Hemels fo2g het leben 

Had gegeven / 
En/ eer 't opt de fon faq / hepmlijch had bewaart. | 
Dat Epger foud ſig / aan dat bat/ nfet fch2omen KM 

de komen 3 | 
OD Wee! 't oog befwijcht ban klagt/ o wee! 
En met tfichendlam/ fwĳjat ooch mijn tong al ſnic⸗ 

kend. 
Rufte. 

VIII. j 
Uſte mijn tong / noch ruſte de wzeedhepd net, 

Met is ſulck verdziet Dan 
‘hoet Weer/ al weer aan ’t klagen ; 
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254 UYTSPANNINGEN. 
gan Zpon / t minſt met haar haar fmert te dragen. 
daar fchendmen brꝛouw en maagt. 
Dat kind kas nauwlcx howbaar / 

Stet haar rouw baar ' 
En nog al haar rouw ntet ; Boost hoe meer geplaagt / 
Men vult met fleenen (weeetheyd nopt gebonden! ) 

t Geſchonden / 
En deift d' arme wichters heen ter been / 
Cot hen ’t leben Dug amegtig moeft begeven. 

TX 
Daar rooftmen een De kled'ren tot op ’t naacht / 
En ſnijdt hem cond om henen / 
ot he ganfch mif-maackt 
Niet is Dan Wond en bloed ban hooft ten benen : 
Thans beijft De wzeethepd’t fout / 
Enbuf-poer/ fn de leben 

So geſneden / 
En werd hem een kleet om 
Onbarmhertig ffout / 
Een kleed fn geeft ban wijn gedoopt / Hat ’'t herte 

jan ſmerte 
Verkrimpt / dan men ſteeckt het bier fn ’t hleed / 
Cot de berfche ſneede en ſcooer de fiel upt perſen. 

Hoe gryſigheyd gefpaart is ban ’tgebaar / 
al Pierre Symon tupgen. 
Die / ban hondert jaar / 
Men ’t hooft met kracht ten benewaartd 

Deed bupgen : 
En / met fn floch-oud’ Ega / 
Men deed te berſten plotfen 

Pan de cotfen. 
Draagt mp niet na 't kindfchap : 
{Pant daar pfS ickna 
Teſten; als icktwe ſchelmen hoog de nferen / 

De fpteren: Din 
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® ___ Bandatkfndje (vattend eltk een been j LM 

Wꝛeedlyck rucken / en —— ‘aries met De ſtucken. | 

Grouwelickhend flaat dog de maat In ’ lied / 
Mat wy nu treurig fuchten / Fie 
Enonf hoog berdztet | 
schept aag en groep upt D' pflüjche geruchten. 
Bolt Ban Dap ’t fchrichelijfte upt : | | 
Ce hadden ’t rampig leben | 

Cien gegeven / if 
En met forg gequeecht: Wte | 
Mooꝛdte·men boog haar oog ! 
Jin ofcht is om dicht want fc Khan ’t niet micken 

1dan fehafchen : 
aar ich nocty twe fchelmen fte berwoed / 
Als tien ballen kindechoofden fpeelf-Wijg vollen. - 

XLI 
Bien nu weede goedhepd van ’t geſpups 
Bet leben had geſchoncken / k 
Of Die haab’en hups F 
@Ont-atngen boog den moo2d-pafen fn fpeloncken « | 
Heef fond een wereder auch / Th 
Een Dood ban dupfent upzen | 

de befupzen : 
En fchheen and'rer ſweerd moozd Hib 
Slechs enchel gelucht / 4 
Als fp geſond of ſieck/ en jong of onde Lik 

Dan koude ik 
In vorſt / ps / ſneew / erbermltk naackt ks. A 
Good-bebziefen / ET leen met pijn berltefen. 

111 O wee mijn oog! fch twijfel of gp meer IE 
Vermoend fijt van uw fchzepen / Iä 
ef an al den deer f Ce flen/ dien wzeedhepbd toont ín Die ballepen. Ii 
fte alontbzand/ blam en voock; ; Nn 

Kſie 
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256 UYTSPANNINGEN. 
TE ftentet dan bloed-rebiecen 

Om mp ſwieren: 
O wee mijn oogen 1 
Wee! mijn oogen oock ! E 
Pan ſoo een huplen / gillen / hermen klaaglijch 

Ondzaaglijch 
Mis cord / en klip weder bauwt; en beengt 
Rapz aan’trjfen / ' * —* tfmelten/ in dit pfen. 

—J 
O wee mijn hert! Waat herten morſlen plag 
Home mp gelijck te hozen: 
t Supgelingje lag 
En ſpeelde doe men ’t quam aan Degens boren: 
Fr deect dien Fong-kloechen helt : 
Die teedze met haar oogen. 

Steelt medogen : 
Maar fie daar die ſwangre: 
Die fn ſwarer nood. 
Al was nog ld'ljck / maar dat al bie bzuchen 

Gelucken 
Op Zpon; dat hkoſtljck Hemelſch faat 
Doet onf hygen / maar te * — laat ong ſwgen; 

2 INUILC. 

XV. 

As nu de moogden’tpfelch bejag 
Sin fat hand’ aan ’t geleden / 

Biꝛagt de berdere Dag 
Een chin ban Calmt en fchafte Zyon Dede 3 

Een hect-en baeed-lofe beeed / 
Om dooꝛ bedetegerpen 

t Andre ip'en 

Tangſaam a en / 
oe wel eben weeed. 

hen bouwd’ een ſteene Stercht fn d' ingewanden 

Der landen / en 
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ill. De E L 2597 
En vuld die met weede krhgers / laas 

elchers hoo | | f Wel * * fden / moord gewoon, maar wreethend 

XVI 
Dug was de vreed maar ſtadt en | ‚Pu plaaefe ban berquichen / Adan —* — — och arm! 

iet sdaags Ban bzeef'en nach: | its 
En fat Die weer⸗ looſe duyb his maar fchatkop zeik Slegs op de wee genaden Ei _ Pan dfetraden 
Op all" haar bepheden / 
Ber er trotf gefnupb. 

te fal ong Dien baldaad q 5 En bioeofg A0 weebelmoedig 

au weeed uptgelaten oozlogf-bolckk 
(Jaber hellen / ſiegs — ) te vegt vertellen? 

[1 t Waardig pand/ deg Hemels uni? Wierd fn een Dal dfen À say, wad en —* ee erp ed 
et al het dEheiften-ondertwijg 

ap ——— gebod p ———— aar fagtnen ſwaarhends alan 
2500 befchhanfen Orme: Dat fp nergens upt beeft 2 

Berken is haar Lot. 
es houdtimnen aan [: gd ffe nd 

oe Plet” (wien ſoud De jeugd fet deeren?) 
Jèaar aal-oude bappepd , end' en leedt | Mat de wetten, Dient, Erres. herkomſt pleiten 
Daar wag de ſchuld d ek | —— —* Ongehoorſaamheyd 

Inde dienſtbaarheyd 
Des Hemels onberwefck En ingefpannen. 

Paar 
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258 UYTSPANNINGEN. 

maar valtmen op haar aan: 
En epſcht eer fefmaal tienen / 
Die in t dienen 
Met caad / daad / en wÿſhepd 
Plegen hecht te ſtaan. 
Darts, men epfcht Der ſwacke lteden krachten / 

Die achten 
teh tn ſucck verlles ten grond ontbloot: 

Dies ſich t ſterben TE haar Teraars derven. 

Maacnu/ fie daat! de ſchuld ban ganſch den Hoop ? 
Maar Llechtmen nu de roeben/ / 
Daar men meed goed koop 
Opal ’t ellendig bolck Begint te woeden. 
Men fendt krijgf-lieden toe / 
Die't ganfche land Dooz-wand’len : 

En míis-hand’len | 
Der gefinden hooz-raad z 
Opt belt fchaap en hoe : 
Den rijpen beucht Des wijngaards hen ontplucken / 

En rucken 
en ranch met De wortels d' aarden upt : 
En becbzanden Pers en id met dertel handen. 

t Schone gewas beloofden op het veld 
Hun inter-trooft te fijn / en 
Has! Helag! t geweld 
Werpletten tal/ en Deed fijn glanſch berdwjnen. 
ade Wijn dDfe noch in Het Wat 
Beaart was fp beefchoncken / 

En berdzonchen / 
En quiſten het ob'rig 
Eer aard’ upt-gefpatt. 
Thans vielmen aan den Kerckroof ent berbranden 

der wanden / 
Die’ Bep! fo haack Hadden Weer gegalmt / 
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II Deer 259 

Om die treuren ——— ban Daar te fcheuren? 
XI | 

Als nu den armen hoop fic an cho 
Dan alles fan / en’t eben © — 
In gebaar en nood 

hebloot 

Sag boog den wiſſen flag geduprig heben ; — men en en bloed / 
092 Haar dood waars henen 

Baan / bewenen: ers: 
Wanhoop geeft een raad-flag 
Dan land/ hups/ en goed 

Ee bergen / 

Celaten/ om het leben op de Bergen 

Endaar (al den boor raed den boef) 
An d' Gard en houde rotſen't upt te 

3. Rufte. 
] XXII. 

Roebige toeberlaar ban’f Hem 
Kind ban foo cijck een Da der 

Die haar naacht / en upt 

harden. 

wife 252upd / 

Al't fienlijck / ſtrecüt ten lebens eenig ader, 
—* kabi. tot alles heeft 

onder!) moet Dier fchupten 
AIn be huplen / 4 

d' Hard' aard haar bed fijn ; 
De holen beleeft 
Sig ſtrechten / haar met ſteenengalerpen 

Ce bryen 
( Onnoflen toe-blucht:) voor mind, en ſtorm: 
Daar de berſe boft en fnee met houd 

XXIII. 
hen perſen. 

D Weel O wee! mijn Hert roept Dubbeld wee! Als ich de naackte leden 
Sie in d' Alpeg-fnee 
So menfg fupze barre boet-ffap treden, 

/ 

Sia 

Als ick het fchoon memelfed faat 
12 
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260 UYTSPANNINGEN:; 
EIA Sich °f nachts ín houd fie ſtrechen 

BEE AIEE Sonder decken / 
HIE IE à Dat haar ruft en flaap wijckt: 
ET HIER Ja als t hooger gaat / 

HIE be Ik Cu ich hen fie de midd'len ban Het leven 
AAR Begeven / 

KE Ci (“Den boozraan te hups verwoeſtet AB! 
J Enden hinten ten eneen. quellen. 

TV Lik 
4 Owee! Owee! mijn Bert ſchzeyt dubbeld wee! 
J Als ick daar fie ffoth-oudert 

ei IER Dooꝛ het ps en (nee / 
Rik | Haar fobze warmt/ die obaig was / Herhouden : 
AREN Ondzagelijch een taft 
A Vooꝛ ſchouders / Dien de jaren 

J So beſwaren / 
J In merge looſoudheyd / 

J ( Bien maar Dien en paſt) 
| Dat hen De boeft De leden voet (fn’t leben”) 

Begeben ; 
ai Ja't ſcherp ongemack / fn Bongerf-nood 

| den het lebven felf / te Bana * doet obergebven. 
v 

Noch bloedt het hert / en ſchreeuwt jn dubbeld Wee 
Als dleper fn de kuplen id 

a Inhet ys / enfnee 

De, ‚ 

l Siet aller menfchen ramp gemach’toog fchuplen,’ 
1 Daar legt een jong weerloos lam: 

REE En fiet! de trouwe Moeder 
| | Heeft aten boedet ; 
J 1 | Geen lomp tot verſchoning / 
KEEN Geen hout/ bier / nog blant. 

| Daar doet De felle kooꝛts of ſcherpe pijnen 
| Een guĳnen: 
| Enlaag! wat hem ſwackt / wat pijn hem deert / 
EI Felle flaag’ in Boud én Honger moet hp dagen. 

EE EE 4 
milt 
EH | 

HEE 
Ì 
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LD EEE, 

Te DA 
Daar legt een hert dat bzand / en laaf-nis 
Daar hijgt een na berber fching —— 
—* org / en fterft 

laag; en Derft veraad'ming fn ’f doods perfina. 
aar ’t toeft het ſwackſte vat Í 5 Perlng 
Haar vrugt / noch wenig dagen 
Maarte dragen / | 

En gaat Dienft-en hulp-loog 
* Alderbitterſt' pad, 

gar gaat zen tſcherpe Prouwen wee beſupze — pe 3 fup2e/ 

Daar ig: laag! nietg/ en nfers ter hand 
Dat De kragten tot * kraam-bed kan verſachten. 

Soch was het al tedzagen Hoe benautwt / 
Mogot Zpon daar nog cuften : 
* Nas, noch bauwt 

galmt Den rots maar oorlog / en de luſte 
taan noch Én bꝛand bag op —* * 
MD’ arme dupb / die't leben 
doute —* beben / 

och flouwhertigh na fleent 
—*2— — laatften flag Wert, 
egeben / en Hes tphers dorſt te leſſe 6 PO dE te leſſen / 

dan't hoftelijchfte bloed ban Cheiſti beupd 3 
Dies alt’ upzen fp den anval moet befupzen, 

Hoo?! Metenden WH ar bied, d | 62: 2 002; Die beeedfg op Den Weg dijn Land / en Amert berbp- | 
* oberlego — pn 

ergens fmert foo groot fp die hier bpſtaat? 
En geeft ben — pend dje \ Se 
Sendt herwaarrg aan uw bzoon,/ en 

Ticht mijn noden ; 

A3 
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x 

* Finales mer — J— 

— ————— — — 

——— — 

* 

4 

Ja Komt met uw helden 
Helpt den Hemel meed / 
En beijdt mp ban die Tijgers die Godts beinder 

Derflinden : 
Pooꝛ al Pederland! waackt op! waachkt op! 
Want mijn flagen fijn De ſchets ban uwe plagen. 

Befluyt van ’t voorgaande, 

Op den trant ban Courante la Barc, 

Of: Helaas mi n Suchten, &cs 

A HEERS — 
Almagtis Heer!geduchte Bod Die s werelds 

———— 
od / en ’s menfehen hert geplant — En al uw 

—* BER: EE — 
‚ptc in uw Band bekt / En geeft u fella uw mt 

Bi Ti — il: EES 1 

Den tot nde F Cotu/ ons Borcht / ons Depi/o * 

Et 
Rots / we komenals ons Pyand kzeed en trots 

gtt 
Ons toe⸗ 8R hoort ons met wo bofte woning, 
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efen FRET ETET me vj em =p: 7 AAE EE 

En fiet Doo? woltk / En ramp / O Koning! ’t Wijde 
pn — — — — mn — —— — — — elan — — Ke — — N N — en ————————— — — — — ommen 

— pe nnn — — — in — —— — — a - 
— md wanen — — — NN 

— — — — mnd 

— — 

— — 

— — 

van uw volck. 

KEE 
Siet hoemen ’tkoftelijche bloed | 
Dan t diergekochte bolck ter aarden wipt-giet / 
Eu hoe uw Beupd haar tranen upt-fchtet / 
Dewit men ’t land ban leken ſtincken doet, 
Siet of een fmert’ alg defe fp ; | 
De Jono ling balt: de Jaagt berkragt daar bp : 
Het ſupg ling melt aan ’S moeders lege teen’ ten 
an tranen nat / 
Die haar ontfeep’ten 
Nig fp °t hindje hat. F 

III. 
De wegen naar het Heyligdom | 
Sijn woeſt als Woord / en Spijs/en Sucht/en Bingen 
Ophoudt in Syons Gaderingen. 
Enlaas! Den bitt'ren vpand lagt'er om ! 
Euſchimpt (fo fmaad’lijch dat felt acu ) 
Waar is uw hulp ? waar is uw Koning nu ! 
O Zyon? daar uw reuckeloos vertrouwen 
So vaft op ſtond? 
Laat ofte bouwen 

_Opfoloseengrond ! | 
IV. 

Daar fs geen bitterer berdziet / | 
Been ſweerd Dat Scherper moordt / geen reder Bijnen, 
Daar Kors / en Sneeuw gematk bp Fchijnen: 
En hoort gpdat (Rechtveerdig Godt!) noch niet 2 
ech op umtaat/ komt * om hoog 

34 Wendt 
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26 UYTSPANNINGEN. 
Wend tot onf” Haters een Belterend oog’ / 
Of fteltfe tot een Doel-Wit ban uw fchichten. 
Bzeeckt all’ haar Raad. 
En daet hem ſwichten 
Die uw Zyon haat. 

V. 
Maachkht eend een epnd ban Zyons traan : 
Stopt eeng Ben bloed ban foo beel bloed-rivieren 
Eu bepdelt al die Tpger-dieren : 
En laat uw boleh weer ín hun rufte gaan. 
Om tn De fchavtiiw ban den ranck 
Den Hots (Die nu ten fEhupl-plaats Dient) uw danch / 
En loff met breugde weder te DOEN gamen ; 
Als ’rherderg-hind 
In Wed en Pfalmen 
ijn geneugte bind. 

VL 
eeb onderWijl / Bat uw genaad 
HW Dfer-berhregelang- bewaarde Waarhevdt 
Dooꝛ foo beel damps ín füpb’ze hlaarhepd / 
VDooꝛ foo beel forms onwanchelbaar / beftaat. 
Hw Zyon tepuigt han haar ſchuld 
Fn Jefus Bleed / en wapent met geduld / 
Dar fp fig onder u POI willig nepgen ; 
En / boordieboog, Haar ſlaan / endzepgeu/ 
5 ncken weake· loos. | 

MIE 
an faluwlof / Lof-weerdig Godt! 
In ſulck een werch / en tn uw hind'zen blinchen / 
fa Bentel-waarts ua trouwe hlincken / 
Gen fat ban Die met ong bertroutven fpot, 
dan fal uw Werch / uw Kuft/ uw Beeld » 
(Dat ín uw Wiebe Spons wefen fpeelt ) | 
Sich op doen meer bot Beerljchhepd/ en heplige 
End uw gerucht. In Pfalmen veplig 
gather ren 0002 de Tucht / 

RENXS- 
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in Deet) 263 
REYS-GESANCK 

Voor Govers KinpDeEREnN op occafie 
van eeniger Reyfe. 

Stemme: Pf. 103. 
Ï 

As ſteken Wp ban ’t baftetand / O Vader! O Woord !O-Geeft ! @® eerae Go s Ader 
Oeh! karen onſe trage herten blote! EN * Ona ute roemen / alg Wop lijff en leben 
De wanchelbare baren obergeben 
@p uw gena / Drie-eenig Magtig Godt. 

II 
Op uw gena hep op de diepte drijven 
Endencken / Vader, boet op ans beklijven 
De diepte ban uw Goedertierenhepd! 
En kaatfen ong de baten op en neder 2 
Onf’ ancher ín den Boozhang doet ong teder 
Gemoed baft ffaan / ® * fchoot neer gelendt. 

De winden díe ſtorm· driftig op ond drunſthen / 
Ons denten doen / en fuctten om het ruyſchen r. Con. VBan Horeb , en gelupd Ban ’t Pinster-fcet}: , ’ xter-teelt: IO! 12, 
Dies tn haar fuchten/ fuchten wp Daar onder / ; En ſuchtend ſingen: Vader! fend ong t Wonder 
Van Pinxſter in het ſenden ban uw Geeft ! 

| Nog diepe dieptꝰ / nog fterche wind; ne | Cn ſullen met haar ſchricken benee: 5 | 
Ons lot (8 fonder bzeeg te fyn ín nood. 
ADant fiet / ‘het fg ong Dader die de winden 
In handen heeft ; en ats Eyp ong ontbinden 
Wil / balt ons 3tel in jn beplfame fchoot. 

55 | Heft 
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i66 UYTSPANNINGEN. 
' Vs | 

Heft fich het water? ‘theft onstmeed’/ en Vader 
Het bzengt ong fielenstot uw Hooghend nader : 
Hoe dieper nat hoe verdeft van de grond. 
Oh! datonf fiel maar bert’ genoeg band’ eerde 
Geheben wierd; en ftet-oogde op die weerde 
Pan ’t Goed// wiens — is boben ’t ſichtbaar Trond. 

u ſullen ônderwijl ong baar’ en Winden 
Hm dfere Goedighepd doen onderbinden / 
En met hun fwalpen/ en hun fel gedzupfch 
Ons dragen Waar wp willen: (Want fp moeten 
H/ Dader / Dien wp nu Godſ⸗dienſtig groeten, 
Cen dienfte ftaan ) en ac 5 eN beengen t° huns. 

Maar Wader onder dieg DA, en 
Gedencht/ die hier fn ballingfchappen fingen / 
Fn ’t midden ban Her Wateren gedruyſch: 
En fepd de foete beeckens DEE rivieren , 

En laat haar wind en golben ſagjes tieren / 
Enbzengen ons / bp uons Dader t° hups. 

De winden fien op Goed, op Adel, Jonck nog 
Schoonheyd , 

Der winden Heer alleen fiet in wiens hert fijn Soon 
leydt. 

— — — — — — — 
— — — — — — — — — — 

MEDITATIE, 

Op de engte van feecker padt. 
Stemme: fictbovenp.6$, of 125. 

J. 

It waren eertijds bzede Wegen / 

D Enfiet! nu fn hee ſmalle paren / 
Nat 
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HIL. De tr. 
Mat iſſer mp ooch aan gelegen 4 
‘ts my maar om de weg te gaan. 

11 
ch heb op beeed nog eng te letten / 
Wat kan cen (malle weg mp ſcha'en / 
Kanſick'er maar mijn boeten ſeiten/ 
t Is my maar omde weg te gaan 

En of'er nog beel fehoone ffraten / 
2Dol cterluckheyd / befijden aan 
Dit paadrje waren / kond 'tmp baten? 
t Is my maar om de weg te gaan ! 

| 
Begerta Bert w utu 
Of u een boite ko ant — 
Of ſob're nootdzuft wel doet leben· 
VBooꝛ Mp / % is my maar om de Kof. 

V. 
Geen volle Hag kan mp vernoegen / 
Geen fpijg dte oberfchtet mp Boen / 
Wat hoeb’ ick om te beel te ploegen? 
tIs my maar omde Koft te doen. 

VI, 
Genoeg fs cel / of’t breed of ſmal is / 
Genoeg, dat han mp effen bo’en / 
Genoeg mp tn De plaats ban alt’ (g. 
t ls my maar omde Koft te doen. 

VII. 
Een andre fchat bam hoger weerde / 
Iſt Daar ick met mijn luft naar big. 
Cn mp genoeg alg ich op eerde 
De Koft maar hoo dít eben krijg’. 

VIII, 
En of 't een ſmalle weg moet weſen 
Bie mp gelepdt ten Hemel aan. 
Geen ongemackt en wil ick bzefen, 
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UYTSPANNINGEN. 

t Is mp maat om —* Weg te gaan. 

B En fal mijns Baders yr laken ; 
Mie ’t foo beftelden na fijn fin ; 
t Is mp genoeg han ick maar raken 
Moog t fmalle padt en Hemel in. 

Ich laat het ruyme / boor wiens herte 
Beſupzen fal den Ztelen-Wzoeg : 
1902 mp; mp fn de korte ſmerte 
Dan ’t ſmalle padt al ruym genoeg. 

23 —* ei 

er tig de — — 

Invallen op eene ° Reyfe. 

21. Wijnmaant 1659. 

Stemme: Alsboven pag. 6s»of 125. | 

J. 

D Aar flaat de klock al drie / vier ſlagen / 
Waar of het morgen-licht verbeypdt? 

Of wil het Oogſt fo beoeg niet dagen 
Om bat de Son het RES blept 4 

Hy weet ntet ban mijn rn ſpoede' / 
De ſchichten die nrijn herte ſchiet: 
Wiſt he die / bp nam (foo hbermoede) 
Soo lang ſjn veil tT níet. 

De Moeder ruſt / maar nfet haar ſorge / 
Eufegt/ Geeft dat fijn chaam ſterckt. 
Entoont/ wat Bp boor mp berbozge” houdt 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



II. Drew 269 
Houdt bie fn haar di Wiefde werkt, 

5 V Ep fiet! de Maan en kan Haar’ oogen 
Hiet Dongen door den Dicken amp : 
Als Licht ban ’t Goddelijck medoogen Befwaarlijck ſchynt doo d aartſchen ramp. 

Boe koude valt dten bochten Pevel: 
—9 Be red vn minne quam | 

A8 hout / min pepnfen 
En plings ick fn luchten Nam, “——— 

VI. 
Waar blijft De poozt-block * Doudt D | 

* (Deen fie d, Benet ' me aam
 En 

ALGEN ſſegs / Want ded Beeren fo 

VIL 
dijn boet / dunckt mp / en raackt een Á Gaich van! Bf en ga fchntet 4 —— 
jn Siel! ſingt nu / dat dont u leerde / Wet een of ’t ander @onlijck Ied. | 

VIII, 
Een Wied; ban’ 11 onweerbaar kiecken oat m gebaar en bupren racù 
Schuplt mdes Moeders bepl’ae wiecken : Singick / en’ wand len houdt maat, a 

IX. 
Dug raack ich drhvende op de blercken 
Ban 't ſtil gepepng ; en onberwacht / 
Dewijl getoob en (fefd° mp ftecchen/ 
Bp d’ eerftelingen van mijn kracht. 

Daar mas mijn vreugt ban wennt | Ach Wager / en fchmas’er nèt : upd, Bong gelijck ong dagen dupren/ - 
ars een Webers poel verſchiet. 
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UYTSPANNINGEN, 
XI. 

Want daar mijn Klepper ſtond / votens rugge 
( Ce boeten waren mo te traag / | 
Of 'tgerig Mert was al te blugge: ) 
ep; Meeſter Ip Dac Se udzaag ! 

J 
Dacht ich't niet welt dat ſterck begeren 
Krügt eens ter blucht den loſſen toom ; 

oudt moet die tegen wind laberen / 
p keijgt wel haaft — en ſtroom. 

Daar daalt de Son: Apmpl den Dupſter! 
Maar ſiet fn ’t Goſten komt de Maan: 
So Daal bep wereſd; alg De lupſter 
Dan trooft komt in u TT ſtaan. 

Mün beeft ick ken bat ſchigtig dꝛaven / 
ts om dat gp den ſtal genaackt; 
Enleert mijn fiel/ hoe na'er De haben 
Hoe meer geſwoegt wa: ĳ en gewaackt. 

Daar naackt mijn ruſt / Dattupgt het woelen 
En Stans getupmel Dat ick hoor: 
Dien’t Bemelfch hep! haaft wil beckoelen / 
Krigt wat daar kts 57 3 het 002. 

Soo raach’ ick's abonds nog te vuften / 
Han ergen haard / aan epgen diſch / 
So wacht ick Wader ’s Hemeſſch luſten / 
Als's werelds reys voltrochen (8. 
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_ TIL Deer, 27% 
Op een Appel aan my gefonden, 

J. 

EEE — — 

— — 

Diere gunſt! Die fig dona kunſt / Nog beel 
EERE Etn — Et — 
weerdy Wan geoote gaben / Moa door veel deaven — — * — — — 

— —— 

nen 

é 
— — — 

— — — 
— * nn, 

— nd vn 

— — mm — — — 

en 

. 
Sn — — — — — — — — — 

4 

nn gnd 
— — A EN ng nnn Get mente 

In flabernp, 
Boo ef J Vv g Booffch aefter Deeg gunft heeft 
Van woozben-fpel De Diècbze Mi t (Jaar ín de nood ) Dan °8 Hemels Soon Sich upt’t/ en boeter. End' ín fijn wonden / Ons Leydfaam Doetet Onwafchb'ze gronden Door * Doop. Blincht alteid fchoon. 

0 ——————— Mees gunſtberbindt 
* ege lept Ong t'ſaam; end? fie 2 egoeft het mop Gelaob’ ons ’t Goed dan peachtfgheden / Het Goed» dat God is * koſtlyckheden Cn recht one Hot is / (Cot —— Verwachten doet. 

* Mik. 
Maar defe niet ; Dat Eenia? Al Want wat bedteg Dat fonder ri So Heerelijchk En fonder maat / <50 uptgelaten / En fonder knoopen / Die een ger maten En boben hoopen ep deeſ'gelck? Ce wachten ſtaat. 

' Deeg 
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272 UYTSPANNINGEN. 
VIII. J— 

Dees’ gunft Her- uprt Beſtis het Dan 
Nog jaart / maar dupet Dat, alfmen ban 
Pol Soetfghepd ; So hogen gunft 
End’ altijd azoept fp / al reden geen / 
End’ altijd bloept fp zien Daar ín leben 
InEeuwighepnd. Laat / re nog gunft. 

| Ì As |. 
Bat fchoong/ kat rjcks Op dat geen Bloem 
Wat koftelijchs Pan’t Schepfel/ roem': 
3Ban (felb fn ſchjn) En’t Eentge let 
So hoog geraken / Dol Heerljekheden 
Om fulche faken Apteblinck beneden 
gelijck te fijn 4 Fn’ werelds Niet. 

9. in Grasmaâandt 1665. 
— — — — — — — 

Op een verſch Hoender-Ey gefchoncker 

tot verquickinge. 

Op de voys als boven pag. zo. Hertknagend &c. 
ï 
26 

Nat fegtopt weer / Dat díe den Memel dient 
KE Den Hemel ín fn forge níet te bzfend 
En bindt (noch werd ) alg hp fn laft verſtickt / 

Verquicht. 
LI. 

Waar was een trouw getupge / díe den poock / 
Dan Jeſusbpand fn het hop ontdoock: 
En had ban enckel honger ín ſyn traan | 

| * Vergaan 

Had níet den Hemel goedig hem berguicht / 
En een geplupmde Kakelers befchicht / boi 
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IEL- DER Em 273 
Die hem ban dag befogt / en lep 

| Gen en, 
KN 

Onwetend Deed Dat beefje ſulck een goed. 
Maar Chatt lieveling het Chriſtlck doet / 
En dient / upt Jeſus liefde, / Jeſus raad 

Met daat. 

Boe tüdig quam dat fchepfel vaar te pag 3 
t Das of wer Ehaifti-leben-Mtefd’ in lag / 
Die (bupten hard) Den merg ban binnen heeft / 

4 En geeft. 

“ET en leeft niet maar ’t (8 ditht bp tleben: kan 
Dus haaft fijn kracht upt leveren / en ban 
Shn boeefel ’t fwacke lj ff van flauwten Goe’n 

| En Hoet. 
VII. 

Maar hoger ! °t Eptje toont mp fn fijn ſchaal 
Wet fobze leben, vat wp aitemaal 
Hier leben / of nfetleben/ °h weet haaſt net 

Hoet hiet: 
VIII. 

Tot Dat ben Geeſt (alg’t water ín t begin) 
Bet met fijn warmt’ upt broed’ / en Jeſus in 
Sijn laarfte homft gee / bat het Heel botmaacht 

Ontwaackt. 

A 1 E Ns 
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NP * 

ENA ae BE at! 

UYTSPANNINGEN, 

VOOR-S AN G 
Van den Godtyruchtigen Leraar 

GERARDUS HOLKENBOR G, 
En fijn Hutfvrouw 

MARIA van WAALRE, 
Fefingen op hare reife naar 

DUS ZEP HR: Ns 

Wijfe: Vanden CIII. Pfalm. 

J. 
Pubogena / Genadig Heer, ontbinden 
Wp ’t vlugtig doek / en geben't aan de winden / 

En bieden ’t hotte fchíp de Helle Zee: 
Op u gena Wp tobben op de baren ; 
Op u gena laat ons geluthig baren / 
Dooꝛ uw gena wijſt ong amen ree. 

Siet daar berdwijnt Het Vaderlant ‚ be bergen / 
De Hooge Steden en De toonen bergen 

Sich aater het go2dijn ban onfen kin. 
Inwoonders ah! faaatar’t/ hoe foud ap fuchten 
Hw’ fterthe Steen (@ droebig hooefpooch!) bluchten: 
Wy fien uw Hoogheyt al ts t maar een ſchim. 

ER 
Paar kel / tot noch boorfpoedig Land ! Wp dragen 
In omfen Hoefer ’t Land Dat d' oude fagen / 
En daarom ifeten Hups en hafenden boort: 
Die Stadt wiens honftenaar en Bouker God// 18; 
En al dat hoftelijche Daar ons lot // 18 / 
Wat bzagen wp na ’t Land ban ong geboot 3 

TV 
@nf Ouden llef! dien ww” onder "therse lagen / 
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II DIXIL 275 
En bie ons nu ín ’t heeteleggen; dragen 
Bp u niet met ong waar wp repfen? Hy 
Sr fnonf hert / en Wp ín’ uw gelegen : 
WD Vaders lief @ Moeders lief! u fegen 
ie or op ’t fchepven —— / blĳjftong bp. 

Aw fozge felf heeft onfe teed’ce jaren 
In kindſch berftand / noch vouw en onerbaren 
Geleerd / ong Vader in den Hemel (8; 
Wat is waarachtig / dieg wp flaan ong oogen 
Na boben/ en het Woddelych mee dogen 
Maachit bie beloft ong boog t geloobe wig; 

VI 
Wy ſullen ong doop liefden tot elkand'ren / 
Woo? Liefde die geen eeuwe fal verand’eert 
Onf’ Budzen af-fijn duldig Dragen doen. 
G@ Vader! komt en bind ong heet te gader / 
Dooꝛ Jeſum aan u vaſt / eu treckt ons nader 
Ju boozfpoet fill / en re inuw ro'en. 

— 
Daar laten wp / nu tobbend op de baren / 
Mien oberbloed Ber Godt-verlichte ſcharen; 
Maar alles fn ong Jeſus in den Geeft. 
Wp ts het Woortdes Vaders, 8ponf Tempel, 
Mp ons Gefelfchap, ong bolmaackt Exempel, 
‘tBeflagte Lam onf eenta Pafchen Fecft. 

VIII 
Mp afffen wel dat al wat lief en teder 
Is/ voept; Meer Holckenburg! Mary heer weder î 
Maar wat daar liefljck roept wp hozen ’t niet: 
Niet dat De wind / net Dat de feite golven 
nf oozen tuptendoen; of bop bedolven 
( erbp 't geboelen) een in't berdziet ; 

Noch dat ben Ganges met noch lieher fchatten / 
In Goud of {teen onf herten fog kan batsen / 

— Dat 
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276 UYTSPANNINGEN. 
Dat Wp Alg Goud en Steen Onraachbaar fijn t 
Och neen! Wplaren Diamant en doofen / 
Doo? haar Wiens deel op aarden ig / en kooſen 
Om Goud nog Steen, den Ganges booz den Rhyn. 

X 
Daar is een ffech geroep/ Datonsg’t geloov // maatkt, 
En booz ’tgeroep ban wat ons lief 8 Dood // maackt; 
Een Macedonifch-Man{ft/ Formofian, 
@f Amboyneef’ ; Arouwaans Of Chinefe? 
( ou Dit wel d' aanbang ban onf Pinxter wefen? ) 
Althoos fijn fpraack wp durdegen verſtaan. 

Die heeft den Berg ban ſ' Heeren Huys gelegen 
Op aller Bergen top in  vog gekregen / 
En bloept met fijn gefelfchap der waarts aan. 
Die ſcheeeuwen / t' ſa! t°fal t° famenna den Heere 
En Holckenburg ! kom ong fn wege leere’: 
40p Willen en Wop fullen neet u gaan, 

X 11 
Wie ſoude d' on-op-houdelijchke blagen 
Dan ſulken ſcheeeu ontveinſend kunnen dragen? 
Of'tlief geroep noch hoozen daar door heen? 
En wouden wy; hp treck ong bp de ſſippen / 
En ſegt / gp bunt, gp fult ong niet ontglippen / 
19002 op den dorpel —— hups betre'en. 

1 Ì 
Dus fien Wp Zyon herelijck berheben 
Met Moor ef Indiaen, Die op-gefchzeben 
opn In ’t getal der Burg'ren ban die Stadt. 
Kom Noorden-Wind/ kom Weften-moufon ſchigtig 
En druft ons haaſt: kom Ooft en Zuyden pligtig 
Breng Sonen Gods // — Dogt'renais een ſchat. 

IV. 
Pu brandon’ heet, en niet en fal ’t befwalcken 
Dertwondert u niet Stuyrman, foo de batchen 
Daarop wy dzhbven / ſnelder gaan als ait; want 
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II. Deet 

Want noften troch de Noord-fter fou naalde / 
Als nu die Oolt-Zuyd-Ooft-lter (Dfenoft daalde ) 
@Onf hert eu fchip — en ons reis voltoit. 

V 
Verwondert untet dat u ſeylen rond / / ſtaan; 
tSijn niet Dan ſuchten Die ust hert en mond / / gaan 
Van bzomen/ dte boog ons Den Opper-heer 
(Die ind en ſtromen magtig han gebfeden ) 
Al ſmekend' bidden / en Hoog upt bedieden 
Ong voor-de-wind, —* ſtichten ban fijn Eer, 

XVI 
De fon in't Zupden fiet ons tot hem komen 
Al bepelend’ op be Wanchelbare ftromen / 
Hp wacht ong niet maar loopt ons te gemoet / 
En tracht boo2 ong den Evenaar te Brijgen: 
Dus fien wp ons het licht ban Gracy ſthgen / 
En ltefden- warmt berand'ren in een glact, 

Enof / Wanneer ap Java meent te vinden / 
Br bend u reeckning door d' onſeeckre winden 
Miſ-maackt / en u berbpftert op Het left ; 
Zÿt niet berbaaft onf’ herte ſal wel peplen 
doe na wp ſyn / en hoe berr nog te feplen / 
Ja giffen op een upatjen Ooft-en-Wett. 

XVIII. 
Enof den droeben Hemel ban fijn ſterren 
Niet blinchen / en udeed op zee berwerren: 
Beunck maar ’t Compas ban onf hert tot gelepdt ; 
En lupfter maar andachtig / ap fult hoogen 
Een Hand gecoep ban dupfend upt-berkoozen / 
Die op ons komft onf Vader heeft berepdt. 

XIX 
Neh! Vaderlfeft dewijl op tobbend’ drijven 
Op ’t wanckle bocht / wilt fmmer bp ons blijben / 
En 't hert op u onwantkelbaar doen ffaan, 
Nu fien Wop in De diepten uwe wonden 

S3 En 
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78 UYTSPANNINGEN. 
Cn hoogen 't onder onfe boeten dond'ren / 
Dewi! Lp d’ ind obergaan. 

Daar ryſen kop ín ffepiten tat De wolchen : 
Als of um hand ong vpt be lage volchen 
NA ond nemen fn u eeuwig Beningrijch: 
Maar daten wo weer; O! berbaarinek daten 
Fn ongeloof! Wil ong Heer Wedec-halen/ / 
Mer Petro, Bat ong fiele nier befwijch, 

XI AXT 
aar fien wp ntet Dan lucht en mater / Heere, 
Wat ons De Hoogte ban u Goedhept leere’ 
al, en den Af grond ban u toorntghepd: 
Ach! dat het ſtadigh fien ban Zee en wolchen 
Ons on-op-houd’ljech die te diepe kolchen ⸗ 
Bedencken De'en / enſpreeken met belepd!? 

XII XXII. 
Be ganfche werelt fchijnt in vit Schip te wonen / 
En uwen knecht haat Weeraar: Waat hem tonen 
Een ongemteene pber-geeft / en kracht. 
@nf Vader ( Want gp hunt het met een wenken ) 
Woud gp hem al Die fieten goedig ſchentken 
Dat Gp dte u in Chrifto Weber-bzagt. 

ak 
Op uw genaen onf geloof wy Drijven ; 
Haat uw gena ons fchíp en maffen ſtyben; 
Dat uw gena ons ſtill' de woeſte Zee ; 
Haat uw gena voor Monſters / Stormen / Waren) 
aat uw gena Boog ſtranden ong bewaren: 
Dooe uw gena wijft s een beplge vee. 

XIV 
Maar allermeeft laat onf geloob ons Hoeden 
Dooꝛ ub gena tn booefpoed/ en uvo roeden : 
Taat uto gena ong boog der menfchen ſchrick 
aBefchutten/ en booz onfer oogen luften : ⁊ 

aat 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



IE Deut. 

Taat uw gena ín onruſt ons Doen cuften : 

Erin genaad neem onfen laatften ſnik. 

TOE-SA NG 

Der Gelovigen in het Vaderland, 

Op den Voorfang van den voorgem, 

GERARDUS HOLCKENBURG. 
Ende 

M ARIA van WAALRE, 
Echte-lieden : 

Op hare veyfe naar Ooft-Indien 

Stmme: PG CIII. Mijn ziele wiltden Heer, &c. 

J. 

Hat uw gena Genadig Heer! ontbinden 
Ons trage fiel'en drhben met De winden 

Serardus en Mariana ter Zee. 
Pu kteft onf fiel voor ruſt met hen De baren / 
En bidt / Waat/ Weer / Dat paar geluchig baten ! 
En brengt ong fiel met — ee beplge tee, 

Onf Paderland/ Gelaag! verdwijnt: He bergen 
Pan Hepl/ be ffralen ban uw Goedheynd Bergen 
Sich agter onfer ſonden ſwarten him: 
En noch en fien d' inwoonders / nog en ſuchten 
Spntet/ Dat uw Geeft en onf weldaard bluchten / 
En alonf Hooghepd ner is daneen ſchim. 

B 

Paar wel Geluckig * / br tijds ont· dragen 
4 
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280 UYTSPANNINGEN, 
set ongeluck dat wyſen lang booefagen / 
asefchozen ober ong ban nu en boot, 
at ap mongemack / onf Godt uw Godt ís / 
ijn op mongeluck / uw Fotonf Wor tg, 
Of in of bupten’t land ban oaf geboozt. 

IV. 
Still Daders, Moeders ſtill ua-kindzen lagen 
NSopt meer bewaard tn uw fchoot ; buistg dragen 
Taatons hun af-fún/ Waar fp vepfen : fn 
En komen nopt in Wand fo heer-getegen / 
Of onfgebed/ en (ouderg) uwen fegen / 
In Goos Hept blijft en, (Waar fprepfen) bp. 

Onf Wiebe Dader! leydt ong kintſche jacen 
(Fn ’t Gratp-chool noch ruw en onerbaren) 
<gu 't Pad dat opwaarts naden Hemel ts. 
ADP flaan opu/ Heer / onf berlegen agen / 
Maacht uw beloft / Door Daderlijck medogen / 
Han hun en ons fiel door't gelove wig. 

VIe 
Jl aat hen een repne liefde tot elckandzen / 
en itefde bte geen eeuwe kan beraùdzen 
Ons alter af-fjn duldig dragen doen. 
Taat nochtans ons en hen een Geeft te gader 
Verbinden / en foo trecht ons t° famen nader 
ECotuinfpoed / of Dadertlijche ro’en. 

VII 
Dus fullen fp al tobbend on de baren / 
En wp met uwe ruſt bedauwde fcharen / 
Eenlichaam maken eentg door uw Geeft : 
Een t8 onf Woord / onf Keeraar: een onf Tempel / 
Een onf Gefelfchap / ong Bolmaackte Erempel/ 
Cents ons Offrand/ een onf Parchen-feeft. 

VIII. 
teer! roept onf heet beerucht fn liefde teder / 
Maar wel-Bedatht/ feat Gerard heer niet weder ! 

jaat 
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IL Derry, 281 
aar en * st zeeen Formofaan. en 
ten Man / ſo't ſchynt / heeft ſHeren-bergo (aclea! 

Op aller bergen top) fn ’t oog gekregen / Ki iltis 
En daarom bloept hp Ehichus herwaarts aan, 

So gaat fn pl ber blinden oog verlichten / 
So onfen rep met bele fielen ftichten / 
50 ’t arme bolck boog helfche putten hHoe’en / 
So met geweld Der fterchen baten roben! 
So hlfmm dooz u de name Tefus boden ! : 
Ah! Dat wp dar ooch met u mogten doen ! 

Bepaler ban bat dliep / Demet de fpanne 
1Dan ’ blauw gewelf De maat kunt nemen : fpanne 
Ben ftreng ban ’t Noorden toffer van booze heen : 
ph n laat de ſpoedtg urtgelaten winden / 
En haaft hen derwaarts dragen:en voen binden Joh. 
Hw fchaapjeng Die hen derwaarts repen Deka. 1016. 

Taat hen de ſchaduw van uw hand bedechen / 
Uw maatíg hep? ten muer rontfom hen ficechen / En hoed fen boog der Ppanden geweld: 
19003 felle hlippen/ of berbo2gen fanden / 
1960} D2oeb’ gebaar ban onboogfiene ftranden- 
t Derheben Meyz / en wind ter nedet-ftelt, N 

4 XII. 
Als t ſchip De woeſte Zee met ſpoed ontſprin 
Sal / en ſpuopt vaſte land * — zi 
Woot Dan / o Bader! uptu hogen tijzaon ! 
Cn fenD uw Lichten Waarheyd» Die hen lepden / In Wel bedachten pber ; eu berepden KM, 
Onf Jongſt'en tedze Suter boo? u Soon. 

| XIII 
Doet ben díe on-nafpeureljche wegen/ 
Jan’: heplfaam Bond fo ’t ingewan bewegen / 
Wat 00g/ en mond; en hand dar blijken doen : 

S 5 gat 
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282 UYTSPANNINGEN,. 

Taat d' oogen (alg de mond dat nfen ont bouwen 
Komt) tranig Jeſus wonden teer hedvouwen / 
En blamnig tupgen rvi Menfchen-foen. 

lV. 

Ja tupgt op ſelv ban boben ; toon uw Krachten / 
Becht doden op; verlicht bee blinden nachten ; 
En leert uw teer / alg uwen dienaar ſpreeckt / 
Dooꝛ d' oꝛtn aan het Hert / en Doet berbaaft ſtaan 
Dien Satang liſt tot noti toe beed becdtwaaft gaart ; 
Ent ſtenig hert DOO7 ka waarhepd bzeecht. 

Help! wat gedrunſch homt daar ber hepl'ger ſcharen / 
er Zyons poorten fn / met Hepl / gebaren: 

Aupnit! cupmt ven aanftoot upt deg Meren Baan 3 
Wie heeft ond al beef kinderen gebogen 3 
gs Gon díe door Gerard fijne uprberkozen 

en telen richt / eu't of gaar herwaarts aar, 

Onſ Vader! wilt bat waardig hooft bewaren: 
En hem Marytechulp: laat bete facen 
Ben fn ’t gelood en uw gunft Woztien doen. 

ded Gen boor Menſchen·vrees / en Bgen-luften : 

aat uw gena ín oncuft hen Doen ruſten: 

En Gen en ong uw Soon geeb en uw Soen. 
20 Slagt-maand 1659. 

IN-V AL. 
Op 

Occaſie, dat my yemand de verfochte aanfprake tet 
flichting weygerde, 

Ee ingen alg: Petit Bordeaux. fiet boven p. 181. 
J. 

‚ @. als den Bruyd'gom in den 
Pare nacht ſyn liebe Bruyd Met 
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II. Deer, 

et bernoeging dacht te binden 
n haar hamer of baar upt ; 

Pag (p juiſt in dong geſegen / 
En derhalben / wat Hp ſprack / 
Send fn Maar: Ikben gelegen 
Vergt my nu geen ——— 

Tiebe! fepd hp / d' ongenuchten 
Die ich lijn’ / fijn maar om u. 
al cht om u Bepl berfuchten 
En gp Blijben eben ſchuw! 
Laat gp ín den wind mp leggen $ 
In ben regen / fn den plas ! 
Nlet en wiſt Per op te ſeggen / 
Wan / 'ten komt my niet te paso 

TIL, 
MIS beg Werelds Eeuwig Leven, 
ma foo beeler eeuwen wenſch / 
Sltch ter aarden had begeben / 
@m het leben ban den Menſch: 
EEn fijn Volck fijn Hey! quam bieden / 
aar pr om gekomen wag : 
Was Het antwoord ban De lieden ; 
Heer * “ten komt ons niette pas. 

V 1 V. 
Soo Mijn Meefter 1 foo mijn Heere / 
(Die felfS aacd en Hemel fchtep ) 
smaad banaf-flag kreeg booz eere / 
Als Bp fmenfchen Pepl beliep : 
Is het beeemd / Dat fijn geringe” 
Dienaar» enchel ſtof en aſch / 
Anwoozrd op fijn braag ontfinge : 
Vriend ! het komt my niette pas ? 

Ticht is dit den Knecht te dulden 
Die met ijden heeft gedaan 2 
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234 UYTSPANNINGEN, 
Jaar Hem fmert/ Bat uwe fchulden 
In des Hemels reek'ning ffaan. 
En de Meeſter na't verlopen 
Dan uw Tebens-upze⸗glas / 
@p uw roepen Doet ons open! 
eggen mogt/ ’t Komt niec te pas. 

AFS YNS5S-SMER TIE. 

Op gelegentheyd van't fcheyden eens Vriends, 

Te fingen als de tijd is hier, &c. fiet boven p. 48. de 
tweede regel t' elckens herhaalt fijnde. 

J. 

jn Defend of gp gefchepden Duyſend mijlen 

Sÿt / of een mijt twee deie / berfchitt mp niet: 
ijt, of een ett. 
Als ick berlangend ban u onderijlen 
Fogietter-taal/ nog zer A en gentet, 

Af⸗ſn is Wf-fjn merck ick wel / De fmerte 
TJigt in het Wf-ntet fn het Derre-fijn: Tigt tu ett. 
En't miffen bande taalmans ban uw herte 

Is / of ge digt-of ———— pin. 

Zu merck ick eerſt den g2ond ban Spong wenen / 
En waar het hapert/ als die lteve Maagt 
EEn waar het ett, 
( Gaat maar hear’ Brundegom een ſtap· verr henen ) 
Paar liefs vertreck fo — bzaagt: 

g5een eenmaai heeft Bp haar met Bfere eeden 
gBefwozen bp d’ onwanchelbare trouw / Geſwozen ett. 
Hy foud fijn aanficht bergen / maar ſyn treden 
Sp van haar noptte beer Doen Wijchen fout. ais 
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II. Deer 285 
hs V. 
Als fp dan hert-en fo2ge-loog gaat dwalen / 
En fig vergaapt aan ’fWerelts kramery / En ffa ete, 
ALaat hyp De ffcalen ban fijn ooge Dalen | 
(Bat fp Bem miſt) * blijft haar echter· bp. 

Daar ſmelt ban 't hert fn tranen/ als die fter-gaat En dupcht beneen de bim; fp roept Staat! Staat 1 Cn dupekt beneen De him etc. 
Min lief wat baat’et of gp niet té berr-gaat: 
Als teh untet en fie min trooft bergaat. ’ 

VIL 
De Teeckens ban uw toegeneaen herte 
Derbergen fig / ich fie u aanficht niet: Werbergen ete: 
Op fpzeecht niet tot mijn Stel / en / ( ® Wat fmerte!) 
Gp ftupt de phlen weder dien ick ſchiet. | 

VIII 
Aw Poffen díe boo? Deef mp kondfchap brachten 
Jan uftandbaftich hert mp toegedaan / Danu etc, 
CBE mijnen laag! berftouden en berfmachten ) 
Enkomen ntet / of komen onbelaan. 

een Hateben ban uw hand ! geen fegel teecken! 
Geen naam daar fn/en op mijn Heet gedrult! Geen cer Geen Dupſend ong gewone liefde treechen! 
Helas! mijn ltef is ban mp wea gerucht! 

X 
Dus klaagt de Dogter Zyons / en iſt wonder? 
Want al fijn woorden fijn haar maar gelund / Want etc. 
En al fijn befeben ſonder Paam daar Onder / 
En niet eén fegel druckt fijn liefden upt. 

XI 
t Onfichtbaar dat fp eend verftond / te miſſen 
Dunckt u dat niet ondzagetiche pijn? Dunchit etc. 
Dat Hy fig maar verbergt is quaad te giffen / 
Aldaar Weg te fijn, duncht haar (8 weg-te-fjn, 

18, Wintermaant 1659 Oa 
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236 UYTSPANNINGEN., 

Op de 

Aankomfte mijns Vapers en Susrers; 
Als de wagen te gemoet wandelde, 

Tefingenalg/ Detijdis hier, fietboven p. 48. 
de tweede regel t'elckens herhaald ſijnde. 

J. 

A Bn Bader! had ge boor uw andze kind'ren 
Telaten / enmet een tot een te gaan? Te laten Et. 

ch bid u laatu Weer nog wind berbindzen : 
Maar dencht den meme maan u herwaarts aan. 

Np fulten wel met u onf fuchten ſtupzen 
Na boben/ bzeeft niet / ’t weer is in Gods hand: 
Na boben Et. 
En wil Bp't foo/ t is wepntg/ te befupzen 
Een bup boog Die fn 4 liefde brand. 

De winden die Den Abond kouw verwecken 
Preeft flechs / en daarom maack ua vrepf wat D20eg. 

Dꝛeeſt ſlechs / en Daarom Et. 
En of het paard onwillig was te trecken / 
Sit niet beforgt/ mijn we treckt genoeg. 

mug mijmer fc en fiet daar komt hp rijden 
Op ſijn beloft / enop fijnliefde: Wacht 

Op fún beloft EC. | $ 

pat mimrend bolck / gp fult u haaft berblijden / 

Sa tg avond/ en uw Hepl komt boog De Nacht. 

13. Graſmaand, 1659. 
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Ik Deer, 257 
Op de verjaringe van mijn Vader 

dHr JOOST C. van LODENSTEYN. 
Geboren den 7. in Loumaand 1 584. N, St, 

Ce fingen als / De Tijd is hier, &c. fiet boven p. 48. 
de twede regel hethaald. 

J. 
E En gouden kroon om ’t weerdfa hooft te nr Is t Heplig bzepn eens wiens te ri cis ’t Meplig beepn ets. — — 
Dien Hemels Heplligheyd vol Beerre 
Al ober ’t Hooft ban tangen —* ſdepppen / 

t Geloob Hem leert des eeuw'ge ,Konings Ti Het weerdig ſoen han ’f Konin weerdig fen / vl — m(wan den Geeft fijn ſuchten maa 
Wacht met geduid Het ePndelofe loon. ——— 

111 
Ichk dacht / mn Wader / wenſcht' ek u peer: (Aw jaren boog ong wenſchiych of beel ——— (Ulo facen boo ong erc. ' eet aardíchen{flijck ; tel gaf u aan de bar Enbloed / ban ’t pdel wereldſeh Op en N J [Vv 
De witte loch kan u ten Nebo ſtretken / Om 't Hepltg Wand ban uwe Kurt te tad S — F ett. | ht onden Wp Die jaren noch mat recken! aar Zpong berg fich u eert aan-quam- bie: Vv 

3 

Hier op uw Bert te trots gemoedtat 
21 ù aartſchen draff / en pbelbepd vele 7 
Al d' aartſchen draff / ere, Hot 

2 
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258 UYTSPANNINGEN. 
En C'tlucks fich bied’ fn bolle winden) wepger 
Het klupfter aan te doen / nufo na bep. 

VI 
% Gewenn’ in Kanans taal met Zoons woorden 
Sich eefnen om fn ’f emels cep te gaen / 
Sich oefnen ett. 
Cn ſHemels Geeft/ Die wat Bp Woud behoorde / 
Meer u dees Heemels — recht berftaan. 

Die ſegg'u / Dat boos tienmaal ſeben jaren 
En deie / en Date Des Hoogſten oog en ſorg 
En dete / en deie ett. | 
Als ge noch nieten ſorgden / opuwaren / 
En ftelde ’t Bad ten aai sr en bo2g : 

En huldede ü ten Koning / al uw voorraad 
Cot obervloed berfchaftede u fijn hand / 
Cot oberbioed ett. 
En ftelden ’t Land daar fijne Waarheyd voor·gaat 
In Dolhepd/ uw aktes de Daderland. 

Die feaa'u/ Dat Hp't hert gemaacht/ bebzijdt/ en 
Herſchapen heeft met Dierbaar bloed èn Geeft ; 
Herſchapen heeft ett. e ë 
Oy dat u Woogd en Daad fijn naam belijden / 
En houden ’t — Paſchenfeeſt. 

Ah ! dien Die Geeft leert d' onuptſpreeckbre reden / 
De Waarhend als f' in Cheiſto fel beſtaat / 

De waarhepd al ett. 

gat ig de Daad ban Bupfend ſupberheden / 

En dat's Den top / waar heen mijn wenfchen gaat. 

Dit wenfcht die van uꝰt leven heeft gekregen , 
En daag’lijx wacht uw Vaderlijken fegen. 

28. Wintermaant 1659, 
7, in Loumaant 1660: od 
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EIL Deer. 289 
Op de verjaring van mijn W. Moeder. 

Juffr. MARIA van VOORBURG, 
Geboren den 10, in Slachtmaand 587. 

Ee fingen alg / —— onvroedig, &c, 

Vi Ante 
— — paar benen alijden Alseen 

iest 
ener (boel wer weder baren Doet ap ons al lijder 

— S EE zin zE I= 
wrd Ja Des werelds — * — op niet —— na des 

mn er HEEN 
rit boel. Dooefpoeden fijn bad ud Dan —* 

— zt tetten EE 
heden En ‚u tegenfpoeden Waren vaart De : si 

iiet Oh! Bat eeuwig ALL Oh! dat: eeuwig AI! Is het 

Ens 
Ken Dat ih be- oogen fat, 

& 
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56 _ UYTSPANNINGEN, 
— — 

u „ 

or steen Ds p 

TE, 
Al de vermaken 
ie de wereld aanbodh 
Hit haar buplen poel / 
Moet ich nu laathen / 

ï Pet. 2r1r. Die der fielen aanftoot 
Webendiag achoel: 
Nu itk mju hect ffel na beg hemels doel, 

Phil. 3:75 @nfinntg menfth 4 hooz / 
8,9. Want uſchüint een lupſter / 

Siet eens na boben / 
Alles Wert u dupſter. 
Oh! Dat eeuwig' AU 
Oh! dat eeuwtgꝰ ML 
Is het Een Dat edele ſal. 

Joh. 6: 37. Ahtrouwen Bepland £ 
Mie nopt hont verſmaden 

PC. 23:12. Die fig t° uwgarts boeg! ; 
Pfal. 36: g. Doert mpop 't Wepland 

en 65 5. Pan uw berte genaden / 

PC. 42:2, 3. Daar mijn fiel na ſwoegt: | 
PL. 73: 25: Soots mijn fiel fn u eeuüwig vbergenoegt⸗ 
26. ANU fwerelds luft gaat 
1Cor- 7:21. et De tijd berdwijnert. 
Rom. 12:2. @p] Hemels bier laat 
Gal. 5:24. Gn de plaats berfchijnen! 
Eph. 4:20, Oh! dat eeuwig al 
21, #2» 23, Oh! Dat eeuwig al 3 
24. Is het Een dat — ſal. 

In bees mijn dagen / 
PC. 71:9,18. Waarluck lebens nachten / 

AIS den tijt ontgaat: 
Pal. x9:rs. Laat u belagen 

Alle min gedachten / doos. 
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TIL Deer. 29t 

— akan Matth. 13: 
mp g2oejen het woort da TW Mig 

Op dat ich nog fn et Dat levend ſaad 3, 4.&c. en 
Deeg onbruchtbere dage’ &c — 
t (pten Dienft / en PC. 2: Té Hepl’ge bruchten D2age. 16 — Ghl dat eeuwig al ! * 
Oh! dat eeuwig al 
Is het Een dat ick be-oogen fat: 

Onepndig heplig! * | Ì heplig! J Onbegzepen beerikiel ! — Om toegancktelych licht! m. 6: 16, 
Pfal. 16: 5, 6, (ot U men beplta pſal. 16: 11 Saat, kant al *“beheerlych 

Is ín ulo geftcht; Coloff: MWas maar ong hert nau ebenteelt geſtigt! — Ol! dat de heyligheyd/ Pel. 33:9. Cterfel ban uw thzoone / — 
In dees mijn vreemdlingſchap 
SP mijn hooft ten kroone! 1 Tima 9,10 Cot het eeuwig Al beed: 34: | Cr. 1252 dot het eeuwig’ Al 
Jp om Jeſus wit volmaken fal. 

GEBOORTE.DAG 
van 

CATHARINA van LODENSTEYN; 
| Op den 28. Auguſti. 

Sijnde de felve dag van de Beveftigirig in mijn 
Dientt tot Soetermeer. Ee fingen/ De tijt is hier ‚ &c. fiet bover p. 48, 

L, 
t Vn vier· en· veertig garen ban u leben 
ada en / — datmp fchtelük díe 

Fn 
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292 UYTSPANNINGEN., 

In. valt ( Deijl ick om u pepnfend fit ) 
@m u dat tot gebboa2df-bermaan te geen : 
Ick oog (miſſchien ick teert ) een fttepet ch wit. 

mijn Sufter ; alg inb heal a hèt terde ſebend 
Son ⸗ licht onf kim berlofte ban be nacht / 
En’ heuchelijcke licht aan d’ eerde bragt / 
Braacht op ten dupfter uit / en toond’ ulebend / 
an díe u foo beel — had verwacht. 

Als't bierde febend’ € Deaft-ifat bdoor guam breken / 
Beagt mp ook 'f Bemelg Wijshepd hoe onſterck / 
Hoe onerbaren ín dien dienſt) aan’t werck. 
Dus deed De felve Son-hoocht’t hooft op· ſteken 
H fn Deef” eeuw / en mp 8 haft kerch. 

Hoe wepnig wiſt gp wat menfch betekent / 
Doe np een menſchgeboren Werd! bp na 
Soo wepnig wift mijn ſiele / tot haar fcha / 
Wat (fn des emels wif-kunft recht gerekent) 
Een Leeraar fp / Die — Gods gena. 

Gp fit doorſHemels Al⸗ hennes” in ’tleven 
Gebragt/ op boormaard ban des Hemels Eet. 
Ick inden Dient. Dan bepden wacht onf’ Heer 
at wp aan Hem gewillig obergeben 
Ons leben / Bienft / — felben ſyner eer. 

VL 
eef dag bermiaant ong benden’ heylig oog-bitt / 
Dan díe ons fchiep/ en riep / te treffen in 
Ons heelaan Hem opt’ offren ; alst gefin 
Dan’ heylig bolk/ en ’t Engeldom om hoog Dit / 
En ſaliglück / betracht eeu upt eeuw ín. u 

a Gebooren den 28. Augufti A° . 1627 
b Tot Soetermeer in mijn dient be beveftigt den 28. 

Augatti Anno 1644. 
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EEn IPR BT. 

VIE 
Niet ons ten goede / maar boor Wem te leben; 
Jiet onfen wil / maar fijn aten Boen : ze, 
ijn wijs belepd tn fegen en in roe’n 
Ce prijfen : Hem ban onf Hepl deer te geben : 
En op fijn magt te wachten / tn ons boen. 

VIII 
500 vinden Wp den Wemel hter op Harden: 

| 500 bangen Wp Den loop ban ’t nieuwe jaar 
Cot 'f Hemels dienft weer aan; en / met De fchaar Die eerd'en Hemel fchatten na haar waarde / Beginnen wp het eeuwig Deeugde-jaar. 

— — 

— — — — 

Opde Geboort-dag van N. N. 

1. Sprockel- maand, 

Ce fingenalg, Hertknakend &c. p. 30. 
J. 

| E lage Son/ mijn Wetend / ontrecht m p bloet 
Dé loof ter kranfen ; wepgerd mp den roem * Dan 't waardig hooft te cieren met het fp2upt- 

tend’ krupd ; 
II. 

Dies Do PA. N. Die Alles bout / en tiert / 
En draagt en't hect fn Beepdel hout, en bfert / Maacket heplig bzepn van ongemene glans 

t Een krang 
III. 

Eenkrans; daar op Wel Diep geſchreben | î 2 aar De jaren Die thang fyn beoz-bp lande) * Die on herroep'ljck plden en geſwind; 
Als wind: 

IV. 
Seſneden fijn met D° ward griff / 

T3 
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294 UYTSPANNINGEN, 
De Woogden welchkers ongefielde riff 
Geloozt / en Wiens heeft bzugtloos / fo’ ſcheen / 

Verdween; 
V. | 

Gepzentet fijn de fchafchen han dten dag / 
Wanneer den Hechter met een ficeng gefag 
Sal reeck ning epfchen ban ons Doen en tijd- 

* Der flits 

Gemaalt fijn / en na’tlebenafaecbeeldt 
Die epndelofe Salfcheen/ en Weelſld 
Diet honch'cend beet hier ſoeckt met alle lift 

| Maar miſt⸗ 
VII. 

Geſchildert ſtaat / en levyendig vertoont 
t Onepyndig jammer dat daar onder Woont / 
Maat'tarootfte getal ber menfchen boetloos fucht / 

En ducht: 
VIII. 

Getekent hangt dien Godt⸗Menſch welckers bloed / 
En traan, en Woud/ daar fehzijft en roept fijn gloed 
Dan Liefde; tot hem t hert (dat aamloog hÿght 

| Ontſight. 
X 

De telgen fp elekt onberjaarde deugt; 
t Vercterſel pber; B’ omloop ware breugt; 
Den Geond dien Wijfen aad die Gods woord heeft / 

Engeeft. 
M 

Alwüſe Godt! Die felf De naam ban Raad 
Bemind / en redt der Kadelofen ftaat : 
Gevuchte Bodt! geeft N. A. altijd Raad 

En daad. 

Op 
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EEE DU uk, 295 

Op mijn verjaring in Sprockelmaand 1670. 
End’ op dat Sayfoen des jaars, 

Eefingen al / Hertknagend&c. fietbov. p. 30. 

L 

Mar ffond be Son, en maachte deſen dag 
Moen fch ten dupſter upt / Dit licht eerſt fag ; 

En / als ik riep mijn Schepper maar, mijn grond 
* Verſtond. 

Dat ſchoone licht rees daag ſncks broeger op / 
En / moed' ban winter⸗ ruſt / ſteeg na ben rop / 
Gmopte wechen / boom / engras / en krund / 

En ſpzunt. 
— 

Enrtep / Dat kindje toe fn luchten taal; 
Slijt niet uw tijbfn ruſt / en flaap. Mijn ſtraal 
(Stet, gaat u vooꝛ! welop ! en fijt (fc daag) 

* Niet traag. 

LS tijd dat op uſpoeyt ten top-punt: want 
De godlooshepd op eerd neemt toe/ den brand 
Dan liefde flauwt / Die ſig (Daar °t al bebzteft ) 

Verlleſt. 
V. 

t AS tijd nu t alles dor ſtaat / dat het zruvyd 
dan Hemels Hoff weer leben krijat / en ſprupt / 
Sig opent / geoent/ en bloept/ en vruchten heeft / 

Engeeft. 
VI. 

Maar ſult op’ leben doen / leeft ap eerft ſelf. 
Siet Daar berfchijnt een Licht gan uw gewelf / 
Dat warmt en heachtengeeft ; uw ware Son. 

En Bron. 
U 4 Gaat 
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296 UYTSPANNINGEN. 
| VII. 

Qaet in dien duyfter’ daar Godt is : hp Wil 
Hd (ntet ban Synar, maar Syon ) fffl 
In liebe gearp-heplindommen doen 

Loeb zoen / 
VIII. 

Wat Gy fijt/ en wat Hy ís, Datap niet 
Dan ftoff en afch/ en fondig ſyt: ’t gebied 
Van wil en luſten altúd Hepleloog 

En boog. 
LA 

Dat Hy d' onepndig’ Onbegrijplijckheyd, 
En alter heplfcheden Heylicheyd, 
En aller wyſen Wijsheid I8 / een wolck / 

Een kolck / 
X. 

Een grondelofe Diepte ban den Raad, 
Baar menfchh en Engel eeuwig from voor flaat / 
Cen Billijckheid , een Goedheyd fonder fepl / 

En pepl. 
XI. 

geen Onfellbare Waarheyd, die nog han 
3200 Wil bedetegen/ eenig Oorfpronck» ban 
Datis / Dat mag/ dat wefen kan, of fal / 

et Al. 
| XII. 
Die al wat heerlijchhepd Get fchepfel heeft 
en fich bebat / om dar Hp ’t felbe geeft : 
Cen Wil, die 't at oneindig wijs / en goed 

elf doet. 
A III. 

Op bat op ín die grondelofen kolck 
Han eeuwighepd berdzonchen/ ſhemels bolck 
Dat faltg Al-genoeg boog ’g werelds Nict 

Nan-bied | 4 
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ile.D.uE ú, 

AIV, 
En 's Hemels Heerfchappy de wereld dooz 
tant acijp’ / ais fig het reedlijcht fchepfel voor 
Die Wijsheyd» Algenoefaamheid, en Magt 

Veracht. 
Ruſte. 

| XV. 
Mön fiel! hoe dichmaals liep des werelds licht 
(US nu) ten top, en fpelden u uto plicht? 
En nauwiijchg 't ryſen uft de winter · ruſt 

Aluſt. 
XVI. 

t Is duncht my altijd winter met u: want 
dw hert ts alg een ſtjf bebroſen land / 
Aw ſprupten doz2: hoe oud gu andze Groen⸗ 

en boen 2 
XVII. 

Welon! welop! daar gaat de fonu vooz. 
Fyſt upt uw Winter-ruft/ en breeckt eens doorz; 
Opu (fiet daar ) flaat ’f Hemels gunſt, ent kracht 

En wacht. 
XVIII. 

sijn epgen Soon fendt Bp u in’t gemoet / 
Dit mer uw bleeſch gepaart; uw fchulden boet / 
tilt '(AZemelg toon / en noodt utoe-(ún Dze’en ) 

Ge tre'en, 
XIX. 

Gaat dan! gaetdan! ter Onbegrijplickheid 
Eer epndelofen glanfch/ ter Heerlijckheid, 
Eer Algenoegfaamheyt» tet eeuw'ger Min 

Eens ín, 
EX: 

Verfaackt al wat gy kendet bp oft Licht: 
En kent maar Dees fn Jeſu⸗ Aangefieht, 
Begeert niet anders / want hier is uw luft 

Gebluſt. 
EC es Aw 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



5 

298 UYITSPANNINGEN, 

X X |, 

HW epndelofe luft bint hier een paal: 
In dít ſchoon / 18’ begeerlick’ altemaal: 
Dat u geen ſichtbaarheyd na deeg Dedzteg / 

Oflieg, 
XXII. 

Vw wil leert willen Wat Deef wilje wilt; 
Soo raken al Die ſtormen eens tn ſtiltꝰ/ 
tgaal wijs, Wat bp wilt; en wat hp deet / 

Al goed. 
A XIII. 

* pbel was mijn ooamerk beel voor heen ! 
u ſal't mp’ Heren glory fijn alteen ; 

Als ick nog eer Nog gunft / nog kanten acht / 
| Verwacht. 

XXIV. 
Dan ſal fch ooch het uptberkozen bolck: / 
Ver Duifternisdaar Godis» tor dien holch / 
Mien Bzon ban epnvelofe falighe’en 

doen tre'en. 
XXV. 

dat fal mp fijn een godlijch jubel-jaar / 
Om Gode een cuftend land te braken / baar 
on Peerlekhepd / en ’t Bepl der nen uit 

Ont ·ſprupt. 
XXVI} 

Oan falmp ’t jaar foo ſchichtig niet meer blien : 
Raar dit onwiſſelbaar een fchets doen fien 
dan d' Eeuwicheyd » tot felt Én *t fander end 

Belend. 
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De Verloflinge des Heeren van de Veree- 
nigde Nederlanden’s jaars 1629. 

Door de verovering van Wefel, 
Stemme: * Is Lapper. 

OBE EE 
AUtrecht! doe gy't rt bupzige land Met krija en 

en IES — EA EEE 
heeemde gaſten maten wveen⸗ moordadige tand 

EEE 
Ook u Deepad” aat tte af en; san Was u tert benaud 

— ses — 
en ang / Gy benauwo en ang / Wat was u bana ! Wat 
Ei — EE — — id 
— u bang! Wat was in thertu 

— — — Send 

— — —— — ——— gn —— 

— — 
ij en 

— — — 

Daar ſaagt on 86 nt op ue Wal / 
En hoo2den 't holk baft bermen / 
En fpeiden in haar bal uwen bal / 
Ja boelden f in't erbermen. 
et mes u op het herte gefet 
Op het hert gefet 

En geen ontfet // En geent ontfet/ 
Enaopfaagt/ geen ontfet. 

III. 
Graaf —— woud in toorne trots/ 
Het Boſſche leger breecken: 
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— Maar ſtiet ſig driemaal aan die 00— En lfet Dat werck daar fieechien. neet Hi Het flaap-loos veg dat Het al doopftet / 1553 Dat het al gebtedt 
A Enleed dat niet // En leed bat niet / En leed bien hoogmoed niet, 

Í 300 _ UYTSPANNINGEN, 

1 V. 
25ep/ ſep't hovaardig hert / en kan J Ickt hard hooft niet doen wijchen / | Soo fal ick op De tree treden dan / | en Hooft en Mert befwijthen : 

MALEN rine Bendztch fal ick ‘tleger haaft Ei Hit Ick het leger haat, REN at nu Dus raaſt // Dat nu dug raaſt / 
Opbꝛeken doen berbaart. 

Vv 
ii HRE Gaat Capso/ ſeid hp dadelijck heen / 
J En opend mp een toegang 
LEEN Dooꝛ d Iſſel bar de Peluw ween / 

| En Dat fp °s Princen toe-fang: 
Ick wedd' Ip breeckt fijn leger los / 

| in leger los / 
En banden Boſch // En banden Borch 
En he treckt ban den Borch. 

VI 
fi | CThans kieſt het hepz Be beluwe-fp / 
Al Daar fp Graaf Hendrick wachten / 

| dPaar boegde Montecucult bp / 
| En zaan’ Jan / s Kepſers Magten; 

4 reg menig Dnpfent Brijgeling 
Etn ’ Wiebe land ombing 
HE | En inden ring // En inden ring 

| | | stan roob' en plundering. 
BE | VII. 

| ten degen ban papier beklad 
4J Met fel gedeygde ſchichten / 
1 De 

| 
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In. DeEeExr 

De dubbelde bemupzde Stadt. 
_ Dan Nmerf-foer deed ſwichten. 

Daar kreeg den Bpand overbloed 
Dan b2ood en maed / 4 

Sijn hoop geboedt // Ban brand en bloed / | 
Enoponf neck de beet. 

VIII. 
Het ſcheen den Hemel riep / Bte de roed / 
Daar NPeerland fijn de flagen / 
an 't Goddelijch gedult; nu moed BREE 
Aw frijbe neck te dragen! li ID 
Pꝛoeft nu en Defncht het bittere fop | 

Het grondig fop 
Dan (Beeren hop // han Heeren hop 
Dan 'fHeeten gramfchaps kop ! Tx 

X. 
tBewuſte heet erkende de ſchult 
Dan fulche heeten-flagen: 
t Tangmoedig lang getergde gedult / 
Was nog níet moed ban dragen : 
Dies fag op ong / maar Bp fag ong aart 

Maar hw fag ons aan / 
Als Iſrael ffaan/ Fn heete traan 
En nam ons’ elend aan. 

X. 
Gaat boden / ſeid hy / ſtrax en gelend 
Dan Diedens Bep? ſorgbuldig: [ 6 | 
Pa Weel, na dat bolck Dar ſchrept / Bie 
Cnipdt het joch gebuldtg : Ju 
Berloſt dat bolck / geeft hen mijn licht / | iid 

Bart het alg een fchtcht tm 
Haar flel berlfcht; En’t land bat ſwicht id Toont mijn Ifeb’ aangeftcht. EE 

Stal Dieden, Hu gens» Brij even fia ! El 
Den vag komt'u beraden : Porn Í J 
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302 UYTSPANNINGEN. 
Ga! Dieden, roepend'Engelen/ ga! 
10092 Godt ig niet te fpaden. 
Siet daar ter ſtadt ín opene baan / 

Ste Daar open paan ! 
Dalaan! Wal aan!// Dalaan! Dat aan! 
Met Wefelift gedaan! 

XII 
Strax ging De faam het blijde gerucht 
Dooꝛ land en fteden fpzepden. 
Ben Spanfaart met een fugt op De blut / 
Hot Amerf-foort moeft fchepden; 
Or dachten / is dít d2oom of Waar 4 

Is het droom / of Waar 4 
tFStwifelbaac/ °t is tWwüfelbaar / 
Cot bendagfer; Het is waar. 

XIII. 
Prins Hendeich greep een nieuwe moed / 
D'omringde Stad te dwingen / 
Dit bteleerlang ben Staat te boet / 
Een nieuwe ffof tot fingen : 
De kercken dreunden ban den klanck 

Pan hetlof-gefanch/ / | 
Dan loff/ en danck / Van lofen danch 
Onſ'hert van loff en danck. 

XIV: | 
Hoff ! (riepen kap ) fp God’ die de faackt 
Soo onberwagt kond heren ! 
Peel ltefelijche woninge maack 
O! Neerland! hem ter ceren. 

… Mat fiel dat lijf / dat huvs dat hoff 
| Awes Heeren loff 

Des Beeren loff/ deg Weeren loff 
Werhondig'f Beeren loff! 
Maack fiel / en lijf / Dat Mond en daat 
Maru niond en Daad ie 

at 
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II. Der 303 

Dat Mond en daad Sina; en de maat 
In deſen lof-fang flaat. 

* Oegſtmaant — 
— — — — — 

MAY- FEEDS pa esse 

EEE EEE 
M apen 18 maar voor de na ist An en lang genen 

— — bii 
na't licht gewagt /na — na t ligt gewagt. 

— EEE 
Edet Daar de Son/, * — Beon / In't Ooſten 

SE 
‘enim / Noepende de treure nacht berdwijnt / : Aoe⸗ 

TE EEE — 
pende De treur ge / KNoepende De treur'ge nacht herz 

— — me — **— — LE NN EE EE IE EE 

— nn 4 

— — *“* 

dwint. 
1 Ï | 

t Tauwe Bed laat koog die ſacht 
Sijn hepl boort aardſch gemack veracht. 
dom aan ons tp// Soo fullen we 
In ’t open beld / 
Hoꝛen wat hetrjfend lieht vertelt. Bozen * ett. 

Iet 

— 2d an — 
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UYTSPANNINGEN, 
| III. 

Í tet een Bleed ban enchel goud / 
did In dupfend kleuren ober ’t Woud / 

RE - Nils t Hemelſſch licht / Dan Gods geſicht 
Ons ſiel beſtraalt / 
Binden bop fijn beeld ar ín gedaalt. Minden ett. 

V 
Beerlijch kleed ban ’t nieuwe groen ! 
dar na De boeft ſtg op komt doen, 
Als ons om-armt // Deltefde-warmit 
Pan ’s Hemels Soon 
Geven wp hem 'tjeugdig hect ten toon. Geben ett. 

V. 
EUR tet hoe juygt en laat den roem 
OEIN Dan alle bloemen / d' Appel-bloctt / 
EN En ctert ong wand // Van pder hant / 
DEAM En decht ons hooft / 
ĳ J Als pp na Ben bloem ong vrugt belooft. Als hp etc. 
EINE VL 
AEK Bloepſel / (Cheꝛiſten) is maar bloem / 

En KE Maar ffeunfel ban een pd’ten vroem. 
Bik en bloem balt af // En’ ſtupft alg kaf / 

Hoe heerlijch’t ſprunt / 
Dele Komen foo ——— upt. Vele komen foo ett. 

VII 

AREN daat Het eerlijck bioepfel-blat 
AE Dꝛep halten en beſtropen ’t pad: 

KE Ais maar Den knop // WBefwangert op- 
En grover-fwelt. 

| | dn Dus utot be bauchtò helften ftelt. Dug utot eit. 

4 | VIII. 
4 | Send’! wat hodr ick daar Hoop taal 3 

| | | Met is den trorfe Machtegaal. 

1 | Diens klepne iupt // Zet het gelupd 
Ie | ML’ woud verdooft / | i 
| dik mat op eenen trant fijn Schepper looft. Dat ete. 

' Aeed⸗ 

oek € 
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TIL Deer? 
TX. 

meed’ljek ſchepſel waar blijft op » 
— Beteoosen reerichdppy 

s Schepper kent; waar hee Ht befifepb 4 been belend 

Dat gp niet alleen ijn lof berbzept. 
X 

Dv alleen is d' ceuw’ge Spring s 
se t zege Eynd ban alte ding. 

e t wefen geeft // Nan al Watieeft, 
Nan al wat is. —— 
elf is en alleen het ware Wis. 

Ì  $ 
Epnbelofe bwarrel-ffroom ! 
Waar feplt ong fiel heen fonder toom / 
En fonder flup2/ En fter of bupz / 
En baach of ton / 
Wani'er niet en is dan defe Son. 

XII 
Wis dit is Der Englen baack / 
Der faltge fielen al ’t bermaack 
In defen kolck // Dat falfge bolck 
Stg deoncken drincht / 
En cot eeuwig bi te g2onde fincht. 

111 
Wan fg ’t ſchepfel ganſch nfet meer / 
St fap —— Scheppers eer. 

abge dood! Oh! dat ong boot / 
Bier fchtp-bzeuch tee! — a 
En wy ſonchen al in deſe Zee. 

XIV 
Zee daar m’ altijd dieper fiat / 
he ee nopt den bodem krijgt. 

aarheyd Fond / Is fonder gro 
gen fonder wal: Jef visies 
roepende De Weer ist eenig Al, 

) Zes 
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IN | 206 UYTSPANNINGEN. 

| I —9— Zee van Waarheyd, aanbang· loos / 
EERE - Eneeuwig / eeuwig / epndelaos 
Hel Hi fteplren wis // Cen afgrond is / 
* Daar t al boozdaalt/ / 
dikt Daar hetal wat reede ín dwaalt. 

Í X V 

Ii | | Dwaalt: maar Lan fig felf alleen / 

| Í Jm Kot d' eeuwge Waarheyd d' eeuwge veert. 

J | Ah! waren wy't // Maar alles quyt / 

TEM En niet Ban tong / | 

Mit Die dan deſe Waarheyd eeuwig fong. 
RE XVII 
AREN Nijſend licht help met u glans ! | 
LM Del Engelen cier ban’ Hemels krans ! 
HE Help junchend woud ! Help bioepend Gout : 
Í welp hogeltjens ! 

duiten de gebaetsen ban den menſch. : 

diet Dwaſen menſch / die altijdrdwaalt / 
EES Soo lang gp niet ín Diepte daalt / 

| Sing met ons op // d’ Onreyckbre top 
Vand’ eeuwigheyd 
Slinde my en u ter faligheyde 

3 SEGESAMG van't GELOOF in 

| de Swaricheden, 

— — — — — — — 

y ’ D 4 

dn Op voor val van den Oortog met Engelandin tjaat 1665. 

| AANDACHT op Hiab. 3: verf. 17, 18. 

| Wijfe : Or nous rejouiſſons Gé. 

En Hemel {9 ONS vreugd, Den Hemel 3 
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IM. avis 307 

weth 0 — jn eea 

— — = — | — 5E Er 
verheugt gſaamheden! Se nde Heere 

EE EE a 
T gn * onf Det Def attd ſtilt' / Onf ftel eeu⸗ 

EEE 
wige heede, Wet lang- ged egen Dupster —— 

* SE IEEE At 
lan komt baft aan: De lang-genoten luyſter Dan 

er 
yer wil onder € — Den Hemel is het Licht 4 Daar 

Ee 
alle ak voor ſwigt/ weke — ecuwig wel-fijn: 

Et? 
Woe foud ee een pere 2 damp gn tydelhken ramp / 

— — 
Onf rampfalige quel ſyn? 

II. 
Den Hemel! 8 onf v reugd s 
Den Hemel onf verheugt 
Met Al- genoegſſamheden! 
Sendt Heere wat ap wilt 
Onf hert heeftaltijd ftitt’ / 
Ons fiet eeuwige beeden. 

WD 3 
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zel _ UYTSPANNINGEN. 
Geen Vyand geeft de wonden 
Ct Was ldelhcker leet ) 
Maar 't bolck aan ong verbonden 
In Waarheyd, Trouw, en Eed. 
Des Hemels biete Trouw 
Heeft ninmermeer berouw / 
staat op onfellbare eeden z 
Onſbyandſchap in’t bloed 
Ban Godes foon geboett 
Beengt ons bondige vreden. 

EI 

. — „ri — — 

— 24 

memmen —— —— — —— — — — — — — — 

⸗ ** — ee . = ere - wis 

* en — — — — — a en — — 

Den Hemel is ons vreugd ; 
den Hemel ons verheugt 
Met Algendegſaamheden! 
Sendt Heere wat gp wilt 
Onf hert heeft altijd frilt / 

AMS @Onf ffel eeuwige breeden. 
—— Wyo ften haar handen grijpen 
*9 Naar al onf have en goed , 

En ong den armoed nijgen / 
| Jaa fo een oberbloed. 

| Terd Wp migfen ’ alles ſtout / 
EM en Hemel is onsgoud , 
Ant aar fijn ong diere fchatten : 

| nd (Hier is ong booꝛ ong nood 
| Genoeg belooft ) dat brood 

sal niemand ons ontbatten. 
IV 

| Deh Hemel f$ ONS vreugd, 
Bie! Den Hemel ong verheugt 
ARE Met Alagenoegfaamtheden 3 

4 Sendt Heere wat gp wilt 
Bk Ons hert heeft altijd ſtilt 

| Ous fiel eeuwige preden. 
| Moet onfen acker Dog ſtaan; 

— —— — 

En 
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RIN DE mr — 309 
En Boomgaard aan den qQuijn : | Ib Sal 'tfchaap niet weer ter fchoor ik @Ontbzeeht ong moft en wi — ids | Wen Schepper diet gediect / ĳ Dat Booz be dalen ſwiert/ 
Die moft en wijn gema act heeft / Is ſpijs en medicijn » 
Is koorn en moft en wijn 
49902 Die fijn gunt gernnaachs heeft, 

Wen Hemel is onf vreugd , 
Ben Hemel onf berheugt 
Met Algenoegfaamheden ! 
Sendt Here wat ap wilt 
ug heet heeft altijd (tiu / 
Ons fiel eeuwige bzeden. 
Al / Wart wp dierbaar binden / 
Ons al gelijck ontgaat / 
Ons have / goed/ en brfenden / 
daar ’f werelds hert op ftaat : 
Ons Herte-maker kent 
sijn maachfel / en hp fendt 
Genoegen ín het herte . 
En bus Ip magtfg maatkt | Dat mat ons chaam raackt : in ONS fielen níet en ſmerte. | |E 

— | 
J. 

Den Hemel f$ ong vreugd, | 
Den Hemel ong berheugt | IE 
Met Al⸗genoegſaamheden; | Send Here wat an wilt / : di Ong hert heeft altijd feite / 
Ong fiel eeuwige zeden. it 18 Ais ong De weede krijgers ie Omringen/ en den bitch tf 
Aan — si” Cijgerg 

3 
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— — — — 

Ons ſmelten doet ban ſchrick: 
Dan fal beg Heeren forg 
Ons ſwackhepds wiffen borg 
t Geloovig oog ons klaten / 
En om ong alg een mupz 
Want tupterg/ ja ban bupg / 
Doen ſien —— ſcharen. 

11 
Den Hemelis ONS vreugd » 
Den Memel ong berheugt 
Met Algendegſaamheden! 
ent Heere wat ap bilt / 
Onf hert heeft altijd ſtilt / 
dnf fiel eeuwige veedert. 
Mant alg De felle roeden 
Dan alterfep’ ellend / 
Op onfe ruggen woeden : 
Den Hemel dte ong kent / 
Faſtijdt ons Waderlijch / 
Om ons der fonden flick 
Af-ſchuwelychte maken ; 
En oeffend onfe deugd 
Om doe Be Deugd / ter beeugd 
En Heerlijchhepd te ran 

VIII. 
Men Hemel is ONS vreugd, 
Den Hemel ons berheugt 
Met at-genoenfaambheden ! 
Sent Heere Wat gp Wilt 
Ons hert heeft altijd ſtilt 
Duf fiel eeuwige vreden. 
Bant alg ons merten hoog-gaan 
En g2ote maten bult / 
Pan oock onf deugden hoog-ftaan , 
“In onbermoepd geduid; 
Den Memel fal De maat 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
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II. DeEExr, 

Dan Beerlijchtepd en ffaat 
ja moepte en Deugd gelhcken; 
5 oofal dec menſchen haat 
Ons heertijehen doo? fmaat; 
Der-armend ong ien 

l 
Den Hemel fg ons vreugd 
Men Hemel ong berheugt 
met Al-aenoegfaambheden ! 
ars Were Waat gp wilt / 

duf hert heeft altijo ſtilt 
nf fiel eeuwige vreden. 
Want als De Heylge bladen , 
Ee Heplig Brood en wijn, 
n Die ont heilfaam raden 

@ns all ontnomen fijn : 
Dan fal het Eeuwig woord 
Geruchteldos gehoort 
Ons Leeraar fyn / en hoeden: 
En ’t Hemelfch Vleefchen Bloed 
sal (fonder Brood) ons goed 
der Spyſe fijn / ge boeden. 

Wen Hemel (GONS vreugd, 
den Hemelonf berbeugt 
Anet Al-genoegfaambheden ? 
Sendt Here wat gp Wilt 
@Onf hert heeft altijd ſtilt 
nf fiel eeuwige bzeden. 
Als Zoons junchend Gingen, 
Als Zyons Bede-fucht, 
Als Zpong Gadering, EN 
Als Zyon ſelve blucht; 
dan fal der Eng'len fang / 
Weg Hemels Trooft, ong Bang 
Memoed tat ae werken ; 

A 4 
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UYTSPANNINGEN., 
Den Hemel in een feeft 
VDergad'ren met ons geeft / 
En't Lamten Tempel firecken. * 

Ll. 
en Hemel is ong vreugd , 
en Hemel ons berheugt 
Met Aigenoegfaamheden ? 
Sendt Mere wat gp wilt / 
Ons hert heeft altijd ſtili/ 
Ons fiel eeuwige breeden’, 
Ja rooft de cafernpe 
Onſ leven in de nood / 
Dat is onf laafte ly’en , 
ie Er rampen dood. 

en Vader dan ons tuft: ®Ben Soo ê 
(Ben Hemel onfen toegang ) — 
Den Geeft met ong gemeen ; 
(O Heyl'ge Dry-in-Een ! ) 
Ber Cng'len Chooꝛ onf toe-fang. 

All, 
OQ Heyl'ge Dry in Een! 
Ah dat ons eens berfcheen 
HW Al-vernoegend Aanficht ! 
En dat onf oog bp Son 
Derheerlickt aan-ffen hon 
Dat wp nu fien bp Maan ··licht! 
Dit fs onf aller bede 
Dog maackt uw wil geen ijl / 
Foch fijn bp Wel te bzeden / 
En fingen onder wijt / 
Den Hemel 8 ong vreugd s 
Ben Hemel ong berheugt 
Fet Al-genoegfaamheden ! 
Sendt Heere wat hy wilt, 
Onf here heeft ín u ſtiltꝰ / 
Ong Siel eeuwige zede. 

26, in Loumaand 1665. Ge- 
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IL Derer, 313 

SEGE-S ANG 
Over d' overwinninge in’t gevecht tegen de 

Engelfche 1, 2, 3. Junij 1666. 
NIS/ Repicavan, fietboven p. 12 

J. 

Omt al wat leeft 
En looft der Hem'len Heer! 

Die met een blammtg oog ter wrake daalt: //. 
Endoet bergen en heudbelen beben / 
Als Hp ter hulpe ban een Volck beefchint. …//. 

TL 
Men Batavier 
Beech booz ben Britt in Zee! 
Ent wander was een ſtraff van hoger hand/ //. 
Die langer niet en dulde de fchulden 
jan Neerlands Weelden En fo beel heplg. //. 

J. 
O Nederland ! 
CTrots / Dectel / weeld'rig / fat / 
En dte uw luften boed op ’f Bemeld goed! . //. 
dat was be Wraack der Waarhevyd fo onteert / 
Me bitt're bauchten van uw foete weeld. …//. 

IV. 
t Vernedert oog 
Oan ’tfchaepend Nederland, 
Eroch aardewaarts Gods medelijdig oog, //, 
Die aan He hoor’ge kragten gedaate / 
En doo, kat wond’ren « Hand fo hoge ſteeg. …//, 

V. | 
‘t Hoveerdig oog 
Der Britten, op haar fpoet / 
Was aan Den Hemel onberdzagelijck: //, 
Want (ala Die hem ten * deed woeden) 

5 
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314 UYTSPANNINGEN, 
op baack verſtieten Liefd, en Nedricheyd. .// 

VI. 
Mer arme bolck 
Gebangen in Den ſtrijd / 
Beſupede 't ſunz ban foo cent Broeder-haat. //. 
En den trotf'op Hen Zege verkregen / 
dacht fig oninbaar / J rr Aidan * 

L, 
fen Hoogheyds Loff 
Alleene toe-befhoozt - 
ag upt fijn th2oon/ al ſpottend / facen braan ;- g. 
Enfepd; MWat wormen / mat mieten bus tieren ! 
En fand fijn ffazmen ip er dort neer. //. 

Den trootſen Britt 
Macht fa een ſtorm ban pas / 
Bequaam ten ſtorm in fotten hoge-Waan: //, 
Acht al De Batavieren alg mieren / 
En wendt fijn hielen botlings op haar aan. …//. 

TX 
Den Batavier 
Min ſchromig baar Dien trots / 
Dan moedig op der Engelen geleyd’, //, 
Kapt al fijn touwen / veerdigt fijn feplen / 
En rucht de Britten fnelijch te gemoet. //. 

> 
dien fellen bliek 
Dan Hopman en foldaat 
(D Engelfchh botch! bedfedtu’f pemelg toog) // 
En al dat dond'rend krakhen/ en raken / 
deg Hoogmoeds wzake NS utveffen fal, .//. 

Ah! Engelfch Bolch / 
C fs al vergeefs gewoedt! 
Den Hemel grijpt Den ſchild boor Nederland, //e 
Siet daar uw hoogt Braken baft blaken ! 
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Ja ſtetſe ſincken als een — grond! //, 
ALL, 

Daar depnft Ben Britt, 
En wijcht des Weeren toorn : | 
mien peichel Was fijn verſens al te ſcharp. //, 
Nog valt Hy op nteuws moedig aan ’t woeden 
Maar op ben Hemel ——— prugteloos. // 

Pꝛins Robbregt fchtet 
Met twintig kielen toe / 
Om ’t wijckend hepz den laatften fteun te bien: …//. 
Enrfep ; MWaar Genen ! Sta mannen ! fla! fla! (ta! 
Der Britten Koning vecht met Nederlanded ,//, 

Al V. * 
gaar ſtÿgt ben moed 
Der Britten Weer in top / 
En ’t hep? fpatop den Batavieren AAN 2 //, 
So trots alg opt de Meufen Den Bemmel 
Met ſtormen been / —— deen..//. 

Thans ging't gebecht 
@p nieuws en pflijch aan 5 
Me lucht was niet ban enckel bfer en blam. …//, 
dn den Mmonderen donder ban onder 

Trotſte ben bonber/ Die ban boven komt. //. 
XVI. 

Den donder-kloot/ 
Heteene fchtp ontgaan / 
Booztſig dooz ’t ingewand ban ‘tander heen? …//, 
Der-brijfelt Hoofden / armen / en benen / 
En bert De dennen met het breyn en bloed, …// 

XV 
Den Stijd berwoed 
Bunt nientand d' oberhand / 
So flaat De Britfe hardneckigheyd De MAAT 3 //. 4 

t 
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316 UYTSPANNINGEN. 
Tot dat Ben Hemel fijn grimmige vlammen / 
Nan 't heyr beefchijnen/ en dat fchzicken doer. //. 

VII « e 

Den Batavier 
Mas dat een breugde· licht. 
Als baft het Engelfch heyr berfehstekst / berbaaft/ 77. 
Etepens Wijkt mannen den Hemel ah! ah! ah’ | 
Ah! ah! den Hemel ftrijdt voor Nederland ! le 

TX. 
daar flood den trots 
Dan hooge kielen Heen ? 
En äleſt het hepz onozdentlick de blugt : …//. 
Cn den Britt leerde / Daar Wat Batavieren 
Son / als den Hemei ftrijdt NS Nederland. …//, 

X. 
De Sec-voogd vrucht 
Strax al ſyn maat bp een / 
geen bolgt de blugtelingen op De hiel : …//. 
( Cot den Hemel Booz nevelen fepbt houd op! ò 
ant fiet! Den Hemel s 5 vooꝛ Nederland. …/, 

Al. 
Ah! Nederland! 
Erkent des Beeren magt / 
Ole fn uw ſwackhend ude fegereptkt: //. 
Boet uw herten en tongen ſteeds jupehen / 
Alleen den Hemel ftrijdt voor Nederland ! 

16. Somer-maand 1666. 

Eenige 
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Eenige Aandachten 
Over de 

Kerckelijcke Voorvallen 
des Faars 1660. 

IREUR-LIEDT. 
Stemme:s Tweede Lachrime van D ourANT: 

Sict boven pag. 264. 

J. 
Beurtge wanden ban mynhert ontſtelt / 
Mn herte Dat de dagen / 
Dat de upzen telt / 

En deoebig fmelt als wafch in't quijnend’ klagen. 
Soecht hulp / noch beeugd/ noch trooft ; 
Maar laat De ziel tn fuchten // Sich berluchten / 
En treurich fitten neer /( Ereurta fitten neer : 
Want dat uw kroon uw blydſchap piag boog defen // 

Te wefen / 
Jsenu / ja is nu/ fSnu/ O wee! 
Inder pl / Cen Hoozn en Dj // Bant hert berweſen. 

't Deerlijthe wicht de Bohrer Spong fat 
De wer’It en alt te hooge ; 
Maar helaas! heehad 
Een dogenblick dte ſchoonheyd neergebogen % 
Haar glans / haar roem fn be afch ! 
ech in met nace (maden // Oberladen/ 

Moer 
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zus UYTSPANNINGEN. 
Moet dupthen / deoebia ſtil: 
Als het wild gedfert / 
daar Wijnberg treed / En fp moet d° dele bruchten // 

Beſuchten; 
Enſſten / fa moet ſien / moet ſten / O wee! 
Hare wagt / Dan dag en we Gedwongen bluchten! 

| 
D' oogen betraant ín twijffel of ’t foo was / 
Die fagen ſig ontd2agen 
Die ’t genaden-licht 
Op ’t Meerlijchft in haat fel hoog deef’de'en dagen : 
Deef’ ſchꝛeeuwde Zponna/ / 
En riep dat fg geen treuren // Dat is fcheuten ! 
En ſonck mamecht laff Sorck in amecht taff / 
Daar legt fp nu De WB2upd ban ’s Hemels Sone / 

Mie fchone ; | 
Maar glans! al haar glans! haar glans! haar glans! 
Is bergaan // En met haar traan 
Beſwalckt haar krone. 

Dien nude wacht op ’toberige boltk 
Pan boven is bebolen / 
«Baan helas! berfmacht 
In brugtelofen acbepd ſuthtend dolen: 
Helas! der peieſteren tong / 
Die ong na s Heeren wetten // Wiſt te fetten / 
Pijpt na de fieche long / Teting · ſtecke long; 

Mient beeemde bier omcingtend dreygt te arj pen // 
Te nijpen / 3 

Tot dat fp amechtig ſtille ſwgt / 
Off belaan // En onberftaan / 
Sal vrugtloos pijper. 

it Bert toond mp nog/ ò Spon 1’: Hemelſch goed 
at uwe ziel berheugde / 
En ín oderblaed Enino Û 4 N03 
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II DerEer 319 
A boor uw Brꝛupdegom bercterde fn Deugden : 
Ah! was dte ſtem maar ftem ! 
Enal Die Wooden fonder // Kracht / dat's wonder t 
Die waathepd fonder klem / / waarheyd fonder klem? 
Dat dus 't rechtbaardig oog fn toon Daten // 

_ Cn haten | 
ijn dierb’re Wooden t° hupg! ó wee! 
En bus doet// Sijn toon tn gloed// 
Sijn kracht herhalen! 

VI. 
Sag Dante! ten Hemel uit / hyrtep / Den Propheet. 
@m 't Dzuom gemoet te beplfgen ; | 
Sie? Daarts vaar’s nu 
Men lar z-gedeepgben grouwel ín Het hepligen! 
den w2eden Komepn verwoet / A: 
Heeft Salemg pupn gewaffchen// Fet DE plafren / 
Wan 'tverſch bergoten bloed//’t Verſch vergoten bloed; 
NQu gelt het zielen bloed ban Cheiſti leden, Beftveden/ 
Betreden / getrapt / gerutkt/ berdrucht / 
Ja berdaan // Had dar gs traan / En fucht gelehen. 

VII 
Rufietchlaag/  Snon! inden dzuck 
(En daueh het upt inſuchten) 
De DE pe meg * 

et foet gelucht ban ’t magtig woord onti 5 
De fpijfe ban haar ziel / * —— 
Die all haar kacht ten leben / / Plag te geben / 
Dus plings haar ontiel // Alinos haar ontbiel; 
Cn nu helaas! fte fclt op ftcaat baar krachten // 
Verſmachten. 
Haar en ej en kracht:Baar kracht! berſmacht; 
En haar och// Geftaag — t Heplydel wagten. 

Dat bette daar / Dat wijn en merg te faam 
Man’ hono’rtg hert verſtreckte / 
t HDeerlyche hiaat 

— 
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0 UYTSPANNINGEN. 
Dataangenaam / haar lede boeglijekt dechite / 
Ban mond en Lĳf gefcheuct / 
at fs het dat De ſchoone // Oberſchoone 
In bitterhepd betreurt / Bitterlck betreurt / | 
PH anneer fp fiet dat all Haar vettigheden // Boorleden / 
Dergaan / baft bergaan/ bergaan/ B Wee! 
Ende pracht / Dan's Werelts dracht / 
Maar deeygt te kleden. * 

Daer fiectgenu/ daar ſietgynu/ helas! 
De tonge ban den fupa'ling 
Man de raacr gekleeft / 
En ban den doet befwijcken ’t arme buyg'ling: 

Ep! lupfter! dat beeecht het hert / 
Waar roept een Ham om bzuchten // En met ſuchten 
goet Moeder feggen lag! ’I Heb het ntet mijn Lam] 
Waar fijn fp nu Die lechernpen aten // En faten 
In pꝛagtig Blanchetfel balfch berctert 2 

Ah! war (mert !// Daar legtmen ſwart / 
Verwelckt op ſtraten. 

X 
he rene als fch den Goddeloos 

oo2 klappen ín fijn handen / 
En het hooft om hoog * 

In ſpit / al fluptent / knerſchen op De tander / 
Eu roepen laſt'rend' ha! ha! 
Waar fien Gap ’t bzolijchk dagen / / En de lagen 
Pan hepl'aen fchün/ontdecht// / Na ong wenf ch ontdek 

Enck fie u geen trooſt ín all u D2tenden // Ce binden: 

Dan roep ick / Dan ſchrzeeuw ich wee! o wee! 
Magtig Beer! Kom / kom nut neer / 
Hw Polchk verbinden. 

Heplige Godt! rechweerdig eeuwig Ticht 

Boe hont gp dus uw Tammeren 

et een hard geſicht 
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IL Dees, 

nea 
jaar fpot fijn | T ne et Bes it me Daar nier ien opn arpels 

Pie meer taan 7 mieren andel 
Haan te randen. 

— ht ED A 

de 
Ee —— Ae U lenge 
Die veracht // En —— 7 Waart Beeachen 

Heflige Stadt! (hk fte u⸗ moed ba 
JAA 't epnd onlijdbfaam Haken hande 
* mijn yr Cheoon 

eatgp) fat geen laſter plgenahen 
Ee aoe Â EChioon fs op han / n 

aar 0002 pp 't al regeeren / Tranen Heeren - 
egt udaar fagtop neer drent gek ed, 
dat untets en deer, 

- 

En als't golooff fn noodt genaden- r In't hert / en ’t gemoet —— ——— Taat balen Deſen glans, Sal Theoon en hraue Awes Paders halen, 

* 
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322 UYTSPANNINGEN. 

WEEMOEDIGE SUCHTEN, 

Ende 

GELOOVIGE GEBEDEN, 

Wande bedroefde Gemeinte]JEsu Curr- 

sTi tet haren Heere. 

Op voorval des felven Jaars 1660. 

Stem: Het glas van mijn gencugte is uytgelopen. 

J 
— —* 

— — — een — —— — — — — — — — — — — an we 

— ma Ad — ⸗ — — — — — ee — — 

n — — — — 

8 —8R — 87) — — ⸗— — — — — — 
— — 

— — — ·— 
— — — 

— — — — — 
— —— 

Ewaardig Hemelfch Heer, ap ! doet ons ſug⸗ 
J 

— 
—i — — — — — 

* * — — 

a a en — aad ie — gen pT mengen 
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ten Dart mond tent Hemel gaan / en ftaackt onf duchten 

— 

—— Je 

ET 
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Pant hart fo2gbuldig/ Dat daar twife moedig Nu 

— — —— — B — — — — ñ — — — nn — 

* — — 
— nx 
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* 

2 — ar 
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denckt / de Heer vergeet / Dan weer / De Heere meet 

—⸗ sens — == „ar ent EN ges VN 
— — 

— 

— ꝰ) er — — — — 

Onſ lijden goedig. 

itkt / waarom laſtert op Godloſe benden? 
ij * Een Dupft re wolck beegt uw ellen

den / 

Par d'oogen / daar uiv oogen hulp var wa
chten . J 

Daar doa uw oogen (Heer) Steeds bzengen op ONS 
Aw vꝛee· gedachten. Maar 
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EIL DéÉeEt, 
III. 

Maar nu moet eens ub bolck bepmóedi ehen: en met gern hert gewondt / u’t herte shin ” adatom! Waarom! Waarom, Heer, fo uw oogen 
Dan geacp op ons ftcaalt lonf vermogen $ ft Pergaet onf glanfchsen daart 

TV. 
Van hepnd/ en beer’men fa gep gonsaan/ en eer H/ Die ín fuiken maat uto Heyl ons leerde * =p rinoom tiepmen/ fulche gaben 

Ge Gracy Doen / Ber hert ame 
En doftig laven ! \ ——— 

V 
Men bragt ban Ooſt en Weſt de Sef ì jatt/en Dd’ Oude Baar waardften fchat haar hind’ten ep De tend Be B an —— rupmt uw gordijnen! | 

ù vaar nog fn/ En ar m 
Nog heerlijck fchinen. een 
8 VI. 
jspr wierd uws Heerlijckheyds huis oberheerlijck / 4 Gp (onf Leven) hem die ’t fag begeerlijck / Iwhl de Dupftechepd de bolken deckte. 
Dies Pꝛincen ín gebtet Hw baeten edes” /&8p meend’/ off meenden't niet, 

| VII 
‘rg hui ffen kop Gelaag ! De Wilde Ssrijnen 

afie sers Waoeten, en (ijn ſtam doen guhnen; 

— — en sdi werlds genuchte
n / 

d / n 0 t 
Nn 

En ons doen fuchten. 2 len op haar (aat s 

VIII. 
den giftig blad fpzoot / eed uit f B fp2oot. utt Heplfge eerden aw 0002 een tijd onf Waders eenftig — / / Eee apert Ara ar and'rer landen Daderg : | as! ín fchin/ Wan t fenij ernie bao2 9’ aberg F de nan erik 

E 2 Bit 
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UYTSPANNINGEN, 823 
TX 

Dit fel vergiffonf Schilden overſtreecken / 
moet aifria vogt op Stam en Telgen leecken / 

En d' evélft Haar ten betren gront uitrucken; 

Enlatert drogen / oh! // Daar ban wy dachten nod 

Peel bpꝛuchts te pluchen. 

@uf sonen reyckte om hoog na’s Memelfch regen / 

En upt aren Bemel- dauw na veucht en (egen. 

Maar laas! Den dauw han uus Geeft niet en daalde / 

Dies faten dorzr'en drogg 
Onf ſpruptjes / Daar oog 
Piet naac en taalde, 

Oh Heer! hebt ap ons dan fo gaar Hergeten ! 
Wilt ge uw gunst naar onf’ berbfenften Mieten / 

5! vaar uw ſucht / baar onge fuchten / enden £ 3 

Cf”: Hemeberyck meraal/ om Dat onf herten ftaa: 

Sig wiet en Wenden 3 
>, 1 AIEE 

Die Vyanden die u en ong feer haten / 

Sijn in Hun mot te dertel uitgelaten ; : 

En fenaen Ha! fo moeft het haar gelucken / 
Wiens bijtend Woorzd onf hert 

Pret op en hielt Met ſmert 
So hard te druchen. 

KIT. 
Wiens God haar buyk, Wiens God DEE Goden gunft ls / 

Dien huffen-naperp gewone kunft is 

Pie ſwetſen bp hun Wijn en lechecnp en / 

Doet ſoo / doet foo Hin Heer / 
Die Vpyſaarts / tor uw eer / 

Hun dwagſhepd lpen. 

OH Heer! bekeert die Goddelooſe rotten. 
Off ftaackt in hun verderf hun bitter ſpotten; 
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< 
III. 

Diewhſe Boden ’t wacher oog up: En boen/ verblind / haar maren —— Onf’ Herders wijten: aan 
Hw Zoons wreechen. 

XV. 
sp * ons fn den nood als befenden plachten J Utten er met tcooft onf quel! tefactiten / ę dan nu ban verr en ftellen’: op een wijgen / 9) }logentaal berlepbt: Of 3002 Dzeefagtichepd Onf heup ontſigen. 

XVI. 
en OP (Heer!) op en toont u ín onf beeren / > Wetend om alle betenden boort t’ ontbeeren DF ſtaat onf bpand / bat Wp niet weer op-ftaat Off toont uw Wiefiijchtje en 
Wan: ban anf hert te bze'en 
En t hei n top saat. 

| XVII. 
aen De ONS Heer! uw machtig Woord berblijben : ad ghs aan onfen eeft beklijven SNoed De Stammen / dte noch leugbta bl epe Belobend ong haar brucht; dat Rens, Ee Die ntt en roene? —— 

A VIII 

Deer. ; 

fenijn'ge lucht 

de Band die’ Hoen UT teer bekeert. DO, fend ong Aw gunſt ban op de Cherubim , en wert Nan u’ deer’: foer ban fehuchtige — Hem Beert der Heerlückhepd / Woont bp ons, en belende 
Onf’ Hert en ſeden. 

— XIX. Wat foud'et fijn van uwen Besten Pame/ So Dug be bpang boo2rgaat; en de Blame / 2dan u op uwe dere kind’ren daten $ Cn ap den herſtand faam 
an lang-gefchonden naam / Rlet weer Bomt Boten T 

3 Souw 
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226 UYTSPANNINGEN. 
XX 

Souw dan dat Licht / die kragt / dien aanval vallen / 
En vrugteloos zyn? daar gp de Duifte'ce Wallen 
Pan Sathang vijck fo heftig meed Dermindert 

Hebt; en Den feech’ren bal // Dan Spons fwacken wat 

Dug lang ——— * * 

Wy dachten: dat was eerſt het regte vechten / 

Om Iſr'els rjck / en Aegtenſopie regten / 
Qu komt de lang verdruckte waarheyd boben / 

De waarheyd dte veragt / / Wel leefde, maar haar krant 

Moet fien PE se sh 

Pufaleen Stam/ (Dacht ong) beel fpauptfelg teelcn/ 

gn beozgeplant fn bele Landendeelen ; 
So maar fijn Voet gewortelt blijft in d' eerde : 

Mug vagten wy / ats! af! Lot dat onf ooge fan 

Patap ’t ſelb weerde, 
ens XXIII 

Tan u/ @ Heer! ban fo beel fielen *t klagen 

In fuchtna’t Hepl / onfbalntet doen vertragen 

Of ig Het eynd Lan uw Gena genadert? 
Of ig het koif getal / Dan d' uitberkoozen al 

Bereeds bergavert A 

en Wp / oharm! verlaten Blinder / 

— ——————— na’s hemels plecken vinden? 

Die fal fia niet aan berg en heuvel ſtoten — 

So qe ong t'eenemaal // Dan uw genaden ſtraal 

Dus wilt ontblooten. 
XV. 

pogtang moet dit en ſal dit dus / Heer / weſen? 
og moeten wp / nog ſullen Wp niet paefen. 

Geloob der woorden Die u it den mond gaan 

oen ons in baften Blick // En onverwzitkelÿtk 

Oyu gegrondt ſtaan. — 
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Ik DE Ei. 

XVI. 
Geeb gp ons U fn plaats ban War bp derben : 
mia ap inons / en taat Dap alles ſterben: 

aat Dap het Licht van Woord en Leraar uftgaan : 
Wy houden aan u valt „Cn fulten alien laft / 
Eu ſtoꝛm Dus uitftaan. 

XXVI 
We houderraan u bart, en in De ſchrichen 
Kan dat het hert doen fout ſtaan / en berguicken z 
Wp houden aan ubaft; Dat ong ban bepos kan 
Perad: ming in pijn; En in het dupfter zin 
Een wiſſen Wepof-man. 

XXVIII. 
Wy houden aan u baft in moeplchheden ; 
Wy houden aan u baft fn tegenheden; 
DP houden aan u bart in ergeniffe ; 
Mp houden aanu haft // Wp houden aan u baft / 
In dupſterniſſen. 

KAL, 
Wy houden aan u baft/ Dat fal onf cuft zijn ; 
Wy houden aan u baft/ Dar fal ons luft zjn ; 
BP houden aan u baft Die dan herfticht zijn ; 
Wy houden aan u baft // / Wo houden aan u baft / 
Gp fuld ons licht zijn. 

XXX 
Gedenckt D Heer! uws Soons gerechtigheden , 
En wat Bp leeft gedaan/ en war geleden ; 
Gebencht Heer! ſyner onderdanicheden: 
Des bloets vat halfgeftolt// In't ſweet ter aarden rolt/ 
En ong roept beeden, 

X XXI. 
Ep] flet fijn ſwacken a’em om Hulpe hijgen / 
Maar ban nw Bechterhand geen Hulp berk ijgen $ 
Om dat uw Fechter-Hand u byſtand fpaarde / 
En / als fp Hem verſtoot / Door ons ter hulp ín nood 
Meer kragt bergaarde, | 
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528 UYTSPANNINGEN, 

KRUYS-SCHOLE 
ERE Van 

ME  J CHRISTI GEMEYNTE, 
BEI Op de voorvallen des felven jaars. 

Toon, O Kerfnacht, &c. fiet boven pag. 68. 
Ofte / Mameer , hetvolgende p. 286, 

Ì 
O Kruyf-nacht ſchoner dan de dagen ! 

A_J Hoe kan De wereld het verdragen 
Dat ruw dupfterntffe fchijnt 2 | 
De Kruycelingen kunnen felben 
Cen gronde ban dat heyl niet delben / 
Waar al uw Deoefhetd in verdwijnt. 

| EL, 
De Kruycelingen ſtonden deerlijcks 
En fagen ín het krups berdeerlijck 
Malkand'ren aan ; en hieven * oog” 
En hert / en hand te faam na boben; 
Maar riepen (fo Hetfcheen)ten doden : 
(Cot fig den Hemel tot Haar boog. 

[II | Et B 

Den Hemel ging fijn hulp beftelten / 
Onfichtbaar’ hulp / en ſtrax de fehellen 
HBan d'oogen bfelen / en °t was licht. 
Doe fagen bp de foete bauchten 
Ban al ong kermen / al ong fuchten / 
Int Kruyce feld ong toegericht. 

IV 
t Hobaardig herte wierd gebogen : 
De lage fielen blogen hoge: | 
De kreup'len liepen als een hind: 
De ſſwacken dzoegen ſware laften 

* 4 4 4 DN 

ie SLE ZA a —— — r — . —— 

— — Riad 

as " —*ü— 

+. . * * — — * —E 

nú Ni 

a ma 

nend 

Jam Be ” 

… 
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— 
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II. Deer, 
Het Kooren bleeb ten dorſch· bloer vafte / 
Al't kaff berſtoob boor ſulck een wind. 

Vv 

O1! heyl'ge wind! Wat baart qe heplen ! 25P U ONS trage boot kan eplen: 
Gp Maakt ban onfe boa be doib 6 Gp repnigt onfe tucht ban dampen: Cn onfe fieche fiel van rampen / Delwl gn’: kaf Derftupben doet, 

VL. 
Gp doet ong fpecerpen bloepen : Cn ong met bleug’ten op Waarts fpoepen Sp Maakt onf beucht den De wemmel foet : 7 maatt het ſteenig hert aan befchen : L boet De flauwe fiel berquicken : Dewit qu’ haf berftupben doet. 

| 
Ce boozen ín onf bogen — 
Derwerpelijcke flechte fteenen En onbeguaam ten bterchen-bouto / Die in ben ſtryd én ffo2m en baren / t Hups onderſchraagden alg pplaren / En ſtonden op den Hoeck-feen rouw. 

[IL 
Ce boosen dachten wp net mare Onwetchelijche Ke, eed 
Die laag foo haaft de fchud dina guam / Strar toonden D' ongefonde aconden Fu laſter ſchrift / of taaftec-monden / Op D’ ontweerbare dunb' / dart lam. 

O! heyl’ge {imelt-kroes * wat al hepfen Baart ap! die foo herbert kunt Peplen / En Wijft ong wat daar binnen t * Enleert ons s Geeſtes eerſtelingen / Den donck'ren dag der kleine Bingen / 
— — 
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330 UYTSPANNINGEN, 

Miet maden alg een — 

En leert ons ſien hoe menſchen liegen. 
Die ſullen ong niet meer bedetegen / 

Boe ſchonen fchijn haar booſhepd deckt. 

Die wolven hentmen aan haar tanden / 

HIS ’t vver haar fchaapen-bacht berbzanden 

Homt; en ons fo ten baken tf 

Ja ’tbfer aan’t bzanden/ niet te breden / 

Den ſchonen fchön ban lammer-kleden 

deteren/ grijpt haar felben aan / 
En fenat haar vacht / en krenckt haar lupfter / 

Ja fende fijn kracht / en dringt fyn flupfter 

Doort bel; om't bleefcl) —* pen te bꝛa'en. 

an Tupt! Hier dienen hoger Maren. 

—— ik t bier DOO2’t bel-biep varen / 

En rooften’t vleeſch / en cooften t been; | 

Ick beeef men raackt Doo? pijn aan 't raſen. 

oe maar den ſtoꝛm niet vooꝛt gaat blafen 

Den Liam DOI taan pien 

ricke Godt! wat fn uw werken 

—* aandacht weerdig aan te merchen 3 

Men pad dien roock gebragt ten blam / 

glen Woud / men foud uw diere ſielen 

get duyſend / in een gloed beentelen / 

mie telgen delgen Met DE EK 

vupr wos van uw epgen handen / 

gien; Godt) geraatkt aan ’t bzanden / 

Ses moeft et uwen Wille DOEN ; 

Des van / en na UW wijshepdd b
laken / 

Ton geen ban UW gefalfden vaken / 

Een waar om haar ban quaad we hoer. Den 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



KIR MBE ot. 

AM 
De vlam om fel en Lijf te teren 
En kond nog fiel nog lighaam deeren ; 
Maar Beag: het heil tn grote maat : 
Een toetfe der Opregticheden / 
Herbzanden’t ſchuym Han bofe feden / 
29002 heiſch vergiff / boo2fiel-berraad. 

XVI 
Chans ruckten't bier op ’t felſt aan’t wochen 
(Dewyl vat fchhupm de blamme boede ) 
Sijn oogmerch / en fijn paal berbp ; 
En bat het naaft / en balt aan ’t fchi2oochen / 
Die felfden gloed boor and’ren ſtoocken / 
En baadt fijn (lokers op een rp. 

XVII. 
daar teert het Scepters > Kronen, Ampten, 
Daar d'pdelheyd fo lang om kampten / 
en eenen dag. En als een mot ! 
Verteert het Pracht ban purp’re kleden / 
De bangften ban Staatfuchtigheven/ 
Cn maakt haar banger tot een fpot. 

XVIII. 
np Duucht / fch ffe de Drie her-leben / 
Die brandend’ ongefchonden bleven, 
En Viere wierden ín het ber, Dan. 3:23: &c. 
My duncht / ick fte dar vor her·ſterven/ 
Die fig verdorben / fn t berderben / 
In't bierig woeden op die Vier. 

AIX. 
Den God ban Abednego, Mefah 
En Sadrag, Die onf rampen me fag 
Hitep; Mijn Magt eyndt in Babel met. 
© Wam! Die t bter hebt met uw wonden / 
Dat u berflinden woud / berflonden / 
Verſlindt Den bloech ban onf berdziet, 
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UYTSPANNINGEN. 

STANTVASTIGE 
ONSTANTVASTIGHEYD 

der onder-Hemelfche dingen. 

4 
ita hed 

Op de voorgenoemde Gelegentheyd. 

Pred. 1. verf, * 5.6.7. &c. 

EK * IEEE — 
baalt me pio; its Ban / sober meer ! Een fehoone 
me — aaps —— an; Wel dupfend 

FEES —— ES zt | —— 37 

peucht van rijvhepd teer — fijat > … Dus fact en halt 
tegen op cen dag; In't koꝛt heaas! helaas; 

— — — — £ et RES — 
een boom die ſoo⸗ lang wet gr 

een bloem ant rn lijch bloepde; on Zoi j 

en 
Dat is het —— tbeſtupren Het beinupren⸗ 

* aje zi en SES ——— 
— 

het beſt upzen / ber beftupa en / Datde de boſen beſun⸗ 
ren. 

— 
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— nn ee 

_ en ete 
— — en — —— 

— — — — — 

EE vr nt age 
— — —— — — — 

1. il 
Die hoge belg fn’t ronde wier / Hi Beeld mp u Booghepd / hoge fiel; (108 Siet Daar ſy daalt, fp daalt fn vaald die dad'lijck hoog | Dat Bups en al fijn Heertijchhend (was ; jk eene bonck In D’ aſch getern / | nffet Daar daalt bat ffrar een wonder fn ong oog was: | Dus gaat / dus gaar het beftupzen / ’t beftupzen / it Het beftupsen/ het beftupzen/ tet beftupzen / | Ei Dat De bofen betrupzen, EN III. 
De Zee díe na fijn wiſſen trant / | | bh — 2* welt en ſtygt op ſtrand; | Edi end vaten / Dalen gaat en a2ond’ | U Dat ſchip dat op de — bode —F TA EN Haack met een golff vaacht Hemelwaart ; | Maar met bfen golff weer dalen moet en Well-waartd 
Dus gaat, Dug gaat Het be An Dat de bzomen Een, — — 44 

ne ——— 

gn 

IV. 
De Son Dfe’g morgens vrolch ej 
Cot dat Bp 't Supten-amib-pumt ut, —J Weer dalen / dalen gaat fn ’t dzoebta Weſten. J Hoe heerlijch bzand / en blaackt die vlam / : Be Die klom foo lang hyt boetfel nam : J Maar — balen moet in ſmokend Aſch voor ’e Ë 
Dus gaat / Dus gaat Het beftupzen ’t Hef IAN Dat be boofen —* vake ada | J 

V. 
Be Wind berftupft het driftig fand 
En maackt een berg; doch) overhand | 

dat 
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334 UVTSPANNINGEM. 
Dat ſtoff Ben berg weer balen Doet en maackt teh dale. 
Wie Stan die ſtrax / bol weeld en fat / 
Als Tprus hoogten teone fat; 
Moeſt plings dalen en haar overdaat betalen. 
Dus gaat / dus gaat het beftupren 
Beſtupren ett. 

Dat de booſe betrupren. 
VI. 

Boe moeplijch ſtygt een menſch ten top k 
Danstaat ! en laas! eentoormen-dzop (heerlch 
Doet dalen thzoon / en Broou / en krans / en glang en 
Regnabo ftapt ten hoogen troon 
En Regno fiet in't pꝛagtig fchoon ; E 
Regnavi daalt; Sum fine regno fiet vaſt deerlijch. 
Dus gaat / dus gaat her beftupren/ 't beſtupren etc 

Dat de Bromen — 47 

Ich fag (ſong David ) hoog geweld Pfal. 47: 38. 

Sia bzepden ats een boom op't beld / 
A Sag weer / en Mp en al fijn kragt als kaff berftoben. 

hk Sag Babels Koning groot ban magt 
gods bolk verdrucken in fijn pracht ; Dan. 4. 

Maar daadlijck dalen gaan / en bp het bee verſchovenẽ 
En dacht; dus gaat het belfeven, 't belteben / 
Bet belfeben/ Get belfeben/ het belieben. 
Bat de Momen fao lieben. 
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II. Deer 338 

GESCHREVEN 

Voort Boek van eene in de felfs-verlochening 
fig oeffenende , sot haar en and'rer verder opwesking. 

Ee fingen alg / So droeg Cleopatra. 
diet boven p. so, 

J. 
It's t boekt ban Margariet 
Een ſchoone ſuyv're Niet. 

Wie baft haar wil berfpilt / 
In wat ben Hemel wilt, 
Die fig haar Lut ontfepd / 
OMD’ Algenoegfaamheyd. 
En Dug 18 tn vit leben / 
In Lutten, en fn wil, a een Niet gebleben, 

Gods Wijsheyd D'oberhand 
Had ober haar verftand. 
Wes Scheppers hoog gebfen / 
Raakt’ al haar Hoogt te niet. 
Bp'f Wemeig oberbioed / 
Is haar Schat artemoed, 
Dus is (p in dít leben / 
Fn Wijsheyd,Hoogts F — enkel Niet gebleben. 

Als fp ben Bere ftet / 
Is al haar Schoonheyd níet. 
Singt fp Sijn eer en loft/ 
Dr fchijnt fig enkel ſtoff 
Bp's Hemels deugden fijn. 
Haar deugden Maar een fchijn. 
Dus is fp tn dit leben / 
In Schoonheyd,Eer‚en Deugt, ten enkel Niet *—* 

en 
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<36 UYTSPANNINGEN. 
TV; 

Een ſtofjen is noo vet / 
By't Heerlickſt dat men fiet, 
Maar bet LICHT ig Margriet , 
En wall Enckel Niet, 
Is waar f° 15 De: Ut gden- rij ick 3 

En daar Doo2 OD- gelijk: 3 
EI En foude Dat niet Ver fu: 
Lit Is fp dan nogtans Niet f9 moet f’ gen fchone Niet fin. 

Í | Loumaand 1674. 

— —— —— — — — — 
— — — — — — — 

——— — — — 

EIN OPMERCKING 
IEN Over ’t falig af-frerven van den Eerweerden God- 

É faligen 

Ü D.LAMBERTUSSANDERUS 

| | Leeraar in Jeſu Chrifti Gemeynte tot UTRECHT; 

| 1 In den Heere ontflapen den 24. Febr. 1672. 

4— Ge ſingen als O Ketſuacht, &c. fiet boven 

pag. 68. ze Manieer. 

} | 
mt gn Et — — sf 

| | 
Sd 

Pe — — — | 

—— 
—— 

| 

mr — nn nt HEt — 

— 

— — tao: niu 

Î | 8 — — — * 

| — komt / enbs ater palmen nu ten Bene: 

Mtr 
kant Nacht- -duy fre dag ren U genaken / 19002-

 liig 
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Ehle dien: po. 

DEN — — — — 

Sterke Hand. 

. 
Ontelbaar fin bona die boden / 
Die U Den Hemel / om te doden 
al Wat inunog Eygens leeft / 
End’ A / dooz ’t heplig sself-berfaken / eg Hemels Eygendom te maken / Dan tijd tot tijd gefonden heeft. 

111 

337 
mm — SS VE 

ban Des Hemels Wrakken / De roe- Den ban fijn 

JD aar laas! uw luft / uw wil / uw reden / UW ingebeelde Salfcheden / 
U w Weeld / uw Dracht / uw Al bleef ffaan : So liet den Wemel al díe Lichten 
Noch nauwe ten Top-punct opgelicht / en Ontijdig dichtwijig onder-gaan, 

TV 
Sanderus ‚_bzaaat me na ne 
Die oozen het’ten / heten namen (007 opgepzonchte bloemtjeg) foet : Maar na een wel-bedachte Meden / Gen boedtfel / dat den Geeft gebeden Om hulp) den Ziele dijden Doet, 

Vv 
Sanderus! braagt mpna een lifté En fcharp beenuft/ Dat oa —3— Dan nuttig leren/ fig beſteedt: Maar na een Ziel dien ·s Hemels Wijshe ( Die hindectjeg felf wis / en wijs lepùt ) Haar falfg’ Hepmnls weten Deed, 

| # 
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| 338 UYTSPANNINGEN, 
900 VI. 

0 Sanderus! die / mét d' Onfigtbaren 
HEIDA In't oog / het ſigtbaar Wederbaren 

veh) Op aarden ſtil veragten kond: 
BENE Mie door ’t geloof te leben eerde / 
u En’ Hemels Vrees met vbreſen eerde / 
TEN Als ’t guaad boog goet — en ftond. 

| Sanderus ! Die niet upt fijneygen 
| di Met Goed te loven / ‘tquaad te drepgen / 

| Bewoon was / maar uyt’s Hemels-laft : 
5 mie ’talleg toetften ín de ſmiſſe / 
J Pan’t Eheiſten ongekeeucht gewiſſe/ 

Ee AEL wat níet dan OP De cr Thoen paft. 
[1 

S anderus ! Die alg °s Hemels bode / 
Wet koftelijcke van het fhoode 

jk Uyt-trecken ging: en fag te laff 

Ait de Borre hoeft ntet bop? het ptit aan / 
Kit og kende Jeſus dierbaar Lidt / aar 
Hit Den bruchteloſen Leuer-deaſ⸗. 

Sanderus! Die met d’ oogen open / 
J Sag’tacme bolck ten onpadt lopen; 
arn Gods vrees en Waarhepd aan De wck / 

De werld / en ’t heploog vleeſch fig in DE 

Gewijde plaats / een plaatfe binde' / 
dt Des Satans throon in — Rijck. 

| Sanderus ! Die wel wijfe woorde” 
EE apt flecte monden kundig hoorde / 
| Bid En nam hoog leer of waarſchuw aan £ 

| Bte nederig den Hemel ceerde / 

| In ongeleerde Gods-geleerde'. 

1: (Bae felden wertet ugedaau ) 
EN | I Sau- 

Í 
| 

Ì 

KR 
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UI Dees. 
Ki XI. 
Sanderus Bie De woorden ſthaven Er hoger alg ’t gemeen doen draven ⸗ AIS 't nood was/ Goud; ende op Het fet Han Ziong harpen ( Die nu hangen) 
Het pit ban liefelijcke ſangen 
Kond paren / boor en Iſtael. 

I1 Sanderus! ſeg ick; (en blhb kieve Ju d' oberdencktnah ban fn leben Den Cieiften-werid fo ftichtelich } Om ntet aan ’t bitter Woozd te komen Dat dog baar unt moer ) laas! den vpromes 
! 

Sanderus, fegtelh/ is cen Wich 
TIL. 

Daar gaat hp / díe alg ’ Zicht na bp Quant) En uit Ben koel hem aand” een 
Sag daar fn feldfaamheden : 0 nam / 
Den ſleur · dien ſt beer ban *t ongwit miffen / In Zion wat al dupfterniffen $ 
En dat het op fin —— 

X IV. 
Komt nu / bfe Hem mer onderfra: 
Hertnechigheden hebt doen — * En fiet fn tonge ſppaleloos/ 
En u tot ’g Bertels Wijshepd heerers 
Dat hr úlebend net hond leeren ) 
om [eer nu ban Bern veeder-loog, 

Gedentkt Sanderus gaat ha boben / 
Om d'Eeuwichend/ fn ’t Engel-loben / Beſcheyd te beengen/ ban fijn dienft Cn wat hem daar 18 wederbaren O1 wuffen menfch batt aan °t bedaren ! Den lansen dag komt on-voorfientft, 

Bz En 
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340 UYTSPANNINGEN. 

AVL 

En fiet ap Blinden niet de rooden, bea? 
Daar't Heplig Becht meed drengt te woenen / 

On Hand / Herck / Gaad/ Wind, Hof / enHhuys? 

En han het nog uw hert niet boeken / 

Al hoort ap d' teuw’ ge Wijsheyd fpzeken / 

Soo haal ick eerft de Mi neu thuys? 
XVII. 

So haal ick € me waarts die De fotten / 
Oy aarde ſouteloos beſpotten / 

Om Hat mier nog Wat ſouts in bindt: 

Tot dat men fmakeloofe poelen / 

Biet vprugt loos Doos elckand ren woelen / 
door Hoege-Werelo-Wijje wind. 

XVIIE. 

Au Oordeel! drꝛoevig hoven maten } 

( A'8’t Sout wert Geefteloos gelaten / 
En weet het felf laatbunchtg ntet ) 

Dat wis wil groenen tn De vooren / 

gaar’ Heylig Recht fijn Waarheyd hooren » 

En trotfelijch verachten fiet. 
Xl X 

Oh! wanneer fal dte tijd geboren 

Sijn, alg de Waarheyd felf ſig hooren 

Sal heen ín ſtemmeldos gerucht? 
En 3’ Onfichtbare fia bertoonen | 
AIn't Ongeſchapen Kicht/ en MOONEN 
In herten daar de harren vlucht. 

nijdfaam Vaacop wachten: Wy willen lijdfaa ac op Wack spant 

* Dit is gekomen âlsde Troepen vanden Koning van Vranckrijck in Junie 

des felven jaars’t Land in trocken, ' Landfchap en Stad — 2 ns | 

namen , de Hoott-kerck allesuyt wierpen ‚ En tol —— Ten’ ì ho- 
dienft eygenden ; gruwfame verwoeftingen van —— —— ads 
ven , mitfgaders fimertelijcke onderdruckingen der huy * Erf k fa 
teden , omtrent 17 Maanden lang : Ende den Koring ván | * vn: agen 

ve met fijn heyr tot Zeyſt gekampeert leggende ‚ de Stadals Overwinn 

ingetrocken ‚ en door-reden is. 
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LIES "DD EeEar: 
Bant alg be Wefentlijcke Macht, en 
De ware Wijſe Wildat maacht. 
Man fincht ong Ztel ín d Eeuwicheden 
Soo weg / Bat vede-lofe Rede , 
EN wille, willig fig berfaacht. 

XXI 
Dan benemen Eygen qoed noa boordeel : En wichten ’t MW nas Hemels oordeel / deren /dan dat Die gebiedt : 

Aeftmen niet Dan V'Eeuw’ge Goedhevdt En binde men alte bindbze Soettepd lin Ju 't eeuwig Hatctu-jah-liedt. 

EENIGE INVALLEN 
Voorgekomen 

Op eene reyſe van Sluysin Vlaanderen ‚ na 
Holland en wederom in °t Jaar 1652, 

Konnen gefongen worden ( met & regulen voor een 
VENS te nemen ) op de voys van | 

Petit Bordeaux. fiet boven pag. 131 ER | t Vergroot-glas. — Oe! mijn Veer, gt bergeten 4 A Bac (cha foech / ’ 19 nogtang waar Meende daar meed?’ af te meten; * As Wop Iepen dooz het Schaar, ebs Stad ong fouu’ ontſügen: * 5*— upt. Ah! Waar 'g een glag / 9 foo een heil te krijgen * mo obfe — — was? 
201 tnu haaſt verfla Wad ick °t glas/ ich * eig Wat Wilt gp u foo benauwen? 

O3 mijn fiel, % neemt all fijn heer 2 PL77: 11 
A 3 oluys 
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UYTSPANNINGEN, 

Sluys verflauwt. 

Luys» hoe dat ick berver feple / 
So, gp klepnder be mp Werd / 

Daar begint mp ’t oog te feple' / 
Maar gp gaat niet upt mijn Hert. 

t Beurt wel dat De Salicheden , 
Dodꝛ een hlaaglijck tuſſchen · ſtaan 
Van des werelts Idelheden / 
Schijnen verder aff te gaan; 
En dat D' epndelofe beeugden / 
Schier verdwijnen upt het hoog : 
HNogthans dat ong eens berheugden 
Bluft; en houdt het hert om hoog. 

Op de Paarde-marckt op een droogte, 

GI! war boeft baar! efchip te beeften 

Peen; omeen; het ig geen NOOD / 

t Steupt maar / en wu fgnop 't beer fte / 
So oe bloed geen hu'p en bood ? 
t Ebbend mater ſchiet baft henen / 
Weer en wind is Balm en fli / 

fer en baat nog ſucht / nog stenen / 
lijb'afe wil / en niet en wil. 
Hls de Wiebe NBater-firomen 

Pan des Beeren Geeft ontgaan / 
Siel; gp hunt ntet berber komen / 

Pooabt bep / maar ’t is all gedaan. 
Rlaagt bap / fleent bop / openbaren 

Aunt gp wel/ Wat uberdatet/ 
raar (gelijck boog defen ) baten 

Sonder water kunt gp niet. 

g5aat een tranen · vloed verwekken / 
Blaaſt uw ſuchten naar om · hoog. 

Water moet het water trecken⸗ 
Windde Wind, of gr bijft D200G / De 
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TIN D det, 

De Oorfaeck van  Vaft-Gten. 
is Chipper! kaat ig dit te feggen / 

So een Wel-bebaren gaft / 
50 een man om hoog te leggen 2 
Staan uw teecheng nu ntet vaſt? 
Off Wp dupfend teeckens fagen 
Is het weer fo ſtille (Wroer! ) 
Dat De fepien ntet en Dzagen / 
Schip en lupftect na geen voer, 
Harde ſtormen / ſtercke blagen / 
Maacken dat geen voer en geldt z 
In te kalme ſtille dagen 
eeft het voer ooch geen geweld, 
Als onf” fiel met ſterche fpzongen 
Dan het bleefch werd aangetaft / 
Werd De rede licht verdrongen / 
Oberrompelt of berrafcht : 
Is De ziel eens halm en ſtille / 
t Beurt oock dan wel dat fp halt, 
Stel} laat geen geweltu wille 
Bupgen; nog fo2gloog en malt. 

Deijl wy om hoog faten, 
TT Is hier at een tijd gelegen / 

En nog houd ick Stuystn ’t oog: 
Slups een balſem / Slups een tech / 
Tegen Dit berdetetig droog. 
CE {8 nog foet int oog te houden 
Dat ons herte gaarne fiet / 
Hebben wp ntet dat wp wouden / 
sonder trooft en fijn wp niet. 
Steche fielen : moet gp derven 
Al den tcooft ban die gp mint 2 
Dunckt ut herten al te ſterven 
Want gp Fefum — vindt? 

4 ⸗ 
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UYTSPANNINGEN. 
Moet gp daarom fille blijven ! 
Houd (ict bid u) goeden moet / 
Altid fal nog wat beklijven 
Dat uw fiel berguichen Doet. 
Doet uw fchip fo beeemde herten / 
Dat gr ’tfelve niet en fiet 4 
Draagt maar: Die uw fiele leeren 
Wyÿſen'tu/ al ften fp’t niet, 

Op *t Lof-werden. 

At is los! maar wat dít D2apen 
Twee of driemaal rond end’ om 3 

Aſſe't: De ſtroom het boorſchipſwapen 
Deed' / eert agtec-fchip nog ſwom: 
Doen het log wierd moeſt het wenden / 
Watmen dee ’t moeft oberftupa ! 
»U Sttet met boomen wat ich kende / 
°C hielp net wel ontrent een up2: 
Daarna nam ’t fijn kours / t ging beenen 
Legen wind en tegen ſtroom 
t Ging / maar’t gino met kreuple benen / 
t Bing / maart uptermaten loom, 

Saal'ge fielen / als het blocjen 
Dan Bos Beert u water geeft ; 
Gaat u ftrax tot wercken ſpoejen / 
Toont bat Cheiſtus in u leeft. 
út ge nog ntet heel aant dzijben £ 
AF aat niet ruſten * roerbze deel / 
Mog 'tbegennen werck daar binen / 
Door ar voert uw fiel geheel, 
Doet De bloed u dan nog fwapen / 
t Schijnt or vaat een Andren gang / 
Beer en Wind mfl regen-kaapen / 
Alles valt u eben bang 3 
Werd niet — t bebig nuellen/ 

maar ft ban Be g2ond ; | Als op ſy BEG Maar 
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| BEL: Ee rr. 
Maar aact u ten arbepod fretten / 
C2outa ín Die GBenaden-ftond. 
t Sal nag ſeker / tefal eens keeren / 
Gaat het ooch boozeerft wat loom $ 
251 ft urna bermogen Weren : 
Bid om wind, en wacht uw ftroom. 

Vernachten ontrent ’ Slou. 
At een woelen Door elchander 
Eltk een foecht fijn beft gemach / 

Maar in ’t fchip is t cuften fchrander. 
Noghtans; Dd’ een lag op fijn ſack / 
®' Ander fep ſou plaats verlenen 
So fch niet Die goede Vrouw 
Die haar ruft-plaats aan mün benen 
Heeft genomen, hindzen fout : 
®' eene ſchickt fijn hooft: fijn boeten ' 
D' ander; maar Hoe datmen ’ fet / 
Hoe fr Dooz elckt-ander weoeten / 
‘C 18 en’ blijft een planche ben « 
Immers leerd’ tcs hoe genegen 
Ider is tot fobze ruſt. 

Deienden/ Haat ons dat bewegen 
Onſe herten ( fa bewuſt 
dat fp Waard fijn 't eeuwig ſwermen 
onder epnoen fonder maat) 
20op te maken ban Dat bermen 
En te fien na betren ftaat. 
t Is hier weynig tijds te lijden / 
t Is hier om cen nacht of twee. 
Jaar D Eeuwta! eeuw'gethden! 
Onbedenchiijch Sielen wee! 
Is maar’: lichaam dat ong deret / 
t Ticham is dog haaft te vze’en : 
Maar helaas! de ffel verſeret 
Draagt dat ruſten or De Weerts 

5 
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UYTSPANNINGEN, 

Op den Roock des nachts, 
Jer en íg het net te ruſten! 
Mert mp berft/ De heel wil toe! 

fen foud fuick een ſlapen luften ? 
Fokken maackt mp ’t flapen moe. 

Hucht! eplucht! of ftet wp fmazen ? 
Op! op! maackt het bier een gloed, 
Haat het nu ong flapen ſtoren / 
Ger het flur kaat erger doet. 
Haag! wat fn ans lichaams luften ! 

Pu iff wat / en ſtrax geen Deeg : 
Ma beel moepteng fout wat ruſten 
So t voor ruſt geen onruſt kreeg. 
Wel / mijn ziel / en ſoekt geen bzeeven 
Hier op aard fn t lemen-hups / 
Pant een roochjen hier beneben 
Fran in't cuften fijn uw KRrups. 
Soecht be ruffe ban hier boben / 
tHepl bat nimmermeer bergaat / | 
Saar geen coock kan vreugd verdoben / 
Baar de Mazee booz eeuwig ftaat. 

Op de goede Voor-wind des Morgens. 

Hat! war weer iſte'k heb fn ’t vuften 

M: VD ater en De ſtercke wind 

Mogen rupfen / en DAL futen 

My in ſſaap. Waar fien! ick bind / 

Dunckt mp/ nu een frape kouwe 

Wanend utt be Supder-hand / 

Die ons / met dit Ep / door 't Slouwse 

Woet paffecen 't Goefche Land. 

Miert de Schoot en loft de Cakels / 

39902 de wind en vooꝛ het Cp / 
Spoed belgt nu den fpoet als fchakelg / 

% Moer vechtupt/ 't Sepl ruym in re 
— 
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II. DeEeExtr. 

Bifter-abond moeftmen fuchten ; 
Send ick niet 't ſouw nog Wel gaan # 
Dit fijn nu de goede beuchten 
Dan onf’ wachtend ſtille ſtaan. 

Stelen die daar huip-loog leggen / 
st Wachten ig u g2oote pijn / 
Heert dog war het is te feggen / 
Stil fijn fal u fterckte (ijn. 
Weert fn al ui ſtels bewegen 
(Boelt gp dar uw kragten bli’en ) 
Wachtenop beg Heeren Segen. Exod.14: 14. 
Staat : ge fult ſyn Heyl nog fien. 2 Chr. zo: 15, 

Op '« Scheepf- wandelen, 
bna ! na wy daar wat aten 

Buncht mp was het aangenaam 
Bat e wand'len; Daar Wp faten 
Is het gang-boozd nu bequaam. 
Jaar matroog/ als ick daar man del 
Hoe kunt gp daar Dan oock gaan 2 
Ja / nuleer ich fcheepfen handel / 
dat Ban t' famen wel beftaan. 
Als de Zee flegs niet berbotgen 
MI te ſeer depnft op en neer ; 
Op fult boorgaan/ ichſal bolgen / 
Banga 'k booz/ en ap bolgt Weer. 

Nedzeig hert; Dat gp waarderen 
Andze gaben kunt / ntet d'uw: 
Doet dat gy haar hulp ontberen 
Moet / en fchupleneenfaam / ſchuw 
Moet fontet / maar bep u boege 
Han haar lfebe repen gaart : 
Ick werd borge boog ’t genoegen / 
Dat u bepd te binden ftaat. 
gaan fp beeltjdg u te hozen / 
En gp haar maar bolgen moet ; 

347 

Elam. 30: 18. 
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343 UYTSPANNINGEN. 
Sijtte Deeden/ want het hooren 
Moet u dickwils ’t meefte goedt. 
Seher / Dat fal nog eens heven / 
En (hoe wepnig ap het fiet } 
Gp fultleren/ / die u leren 
Jagpy leertſſen Weet het niet. 
pr homt fitten aan haat boeten / 
En ſpleren u het Goed s 
Die dan dichwijtg weder moeten 
an u leren hoe gy doet. 

Op een ftilte, 
ELL bat miftmp; want ick dachte, 
Moeders keucken heb ich baft ; 

k Dal nog eer fch weer bernagte 
Shn mijn Daders wiſſe gaft. 
Dats nuupt :. En deſe klachten 
Sijn onnodig tijd berguift. 
6 ND gaan Wijfer fijn / en Wachten 

t Vaderland dataoyt en mift. 

Op de Mift tufichen 

Dordrecht en Rotterdam, : 
At gaat taamlijchk / Bat gaat Llugge / 
So matroos dat gaat al fijn / 

dBordeetht moeft ons achter rugge / 
Soud'et Rotterdam opt fijn. 
gat gaat ſagjes henen-fchampen / 
Meter dan het giſtren bee. 
Maar wars Dit? Wat bitker dampen 
Stijgen upt de Poorde Zee 1 
Daar of Kotterbam mag blijven ? 
Ich en fie Den toozen niet / 
die men nogthang alft te dajven 
oere Befmpen komt / el fiet : an 

8: 
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III, DerEeEr. Da 

Doꝛrdrecht! dat is meed verdwe 
KSie Daar oock geen toren aans” 
Dat 18 bꝛeemt! Uſte niet waarhenen 
Dat ich cepf / nog Waar ban daan. 

t Beurt Wel Prienden / Dat gp moede 
Handen na Den Wemel ſtreckt? 
En komt gp ten Hemel fpoede’ / 
Sia den Hemel boor u decht : 
Heert op u dan Weer te rugge / 
—* — ———— te fien ; 

emels Bind! Dat ’s Haadlijck 
Om den Hemel na t” sutiten. viugge 
Dus / an hunt geen Salicheden 
Sien kat moepte bat gp biedt / 
En ulo tuft ind’ aard befteden 
(Kond anſchoon) en wilt gp niet 2° 
ÂD'! oock nopt; maar blĳft verwachten 
Supde Winden ban Bod Geert / 
Die De dampen / die uw klachten 
Wegdehft / en uw ffel geneeſt 

In de wederkomfte op t uytpompen van 't water. 

SN Eheteht fo niet want al bat tieren 
En dat rafen 8 geen nood. 

MWant Matroos / (Om 't ſchip te hieven) 
Pompt het Water Hoog De goot, 

Batte dingen! ’t kan gebeuren 
Dat alg petg ons Wederbaart / 
t Schijnt wy hebben ce’en te treuren 
Cot onf hert ſig maar bedaart 
Ban beginnen wp te mercken 
Dat het felbe datmen hzeeft / 
(Want fs wonder kan Godwercken) 
Oozfaack is van bzeugd geweeſt. 
Oh! món fiel fijt altijd ftilte / N 
Werpt ufelf/ en ſorg op Godt / pn 

| 08 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 



UYTSPANNINGEN, 
Hoe be faacken ballen willen / 
t Argſt Ban fijn uw befte lot. 
Want wp fien maar fn fijn wegert 
t Hpterft en het minfte deel ; 
at dan nergens ín beriegen / 
20202 gp fiet fijn werck geheel. 

Op de vloedt ontrent Stryen. 
t V Toepend Water komt ong tegen / 

Tegenwind ging tnogtang boogt / 
‚| Jaar de vloed maatht ons verlegen 

2 AR Nu het ancker bupten boordt. 
B EU Maar war fie fch ginder fleken 
4 Als een vijf-hooft ín de plag”, 

Wel vat is al wel gekeken / 
t As het Strijfche heoft en fag / 

J Konde kop Die ree nog krijgen 
—4 Eer her kater meer belet / 

aar liet fch het ſeyltje fijner / 
t Is al taamlck boost geſet. 

Ait Waarlijcx alg 't begint te vloeyen , 
/ an en iſt niet altijd wel / 
Al Als uw ffaat en goed’ren groepen / 
ĳ an íff geen gewonnen fpel. 

ZE BRU Eegen-Winden kunnen deren! 
EEN Eegen-wind ban Tegenfpoct, 
| Maar al brand gr ’t met laberen / 

| an / ffet/ ſchaad u felfg de Vloet. 
LEEN Dolheyd kan untet bebzijden / 
1 In her treffen ban beel qua'en / 

| | Hi Maar hoe dfchwijts bupten’tlĳden 
1 | 1 Heeft felf voihepd quaan gedaan # 
HEL BWel / Watraad! Wet fp de winden 

| | jan een ſwaren tegen-fpoed, 
| | | Aw fiel treffen: t (Pp ap binden 
AE Munt den Voorfpoed, alg een Vloed/ 
| Star 
t 
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II. Deez 

Strax begeeft u tot het Stryen: 
Althd past u bpand op / 
@f tn booefpoet of in Ip'en / 
Haalt Get feplnopt ín Ben top. 

Met hoog- water door Nieuwer-haven. 
B 18 't water op fijn hoogfte / 

Maar ís ’t bloepen al gedaan / 
Sie ickt naar het diepſt' of dzoogſte 
Al-om fie ick water ſtaan. 
Dits gebaartijch ! maar laat d' oogen 
Doorgaans na de bakens gaan ! 
Want / raacht hier uw (chip om hooge / 
Weerlijch wii het met ons ffaan. 
Mar het water was aan ’t waſſen 
Steupten teens / Wat Kommer wad’ 2 
gaat bat foud ong nu ntet paſſen / 
» tArgítis met hoog-water vaft. 

Hoort eens / fchipper/ Doe de bloeden 
Dloeden ban Gods Woozrd en Geeft 
@ng fo bol-op nfet en boed’den / 
Shn Wp doe eend droog geweeſt / 
t Das beklaagljjck: maar Gods egen 
@elcheng in een nteuwe licht 
ocht ong weer / en dooz die wegen 
Das ’t berballen haat herſticht. 
Maar dte Vloed ban Gods genade / 
Moet eens op fijn hoogfte ſtaan 
(NQAu han 't minfte quaât feet ſchaden 
Nlet licht fal fp hooger gaan. 
Hoed uw ſiele boor een droogte / 
Hoed uw ſtel fo2gbutvig (Fan ) 
Want / nu't water heeft fijn hoogte 
Komjer op/ hoe komjer vanẽ 
Daar ſyn / kenn ick / fomtĳtg ſpringen 
t Water neemt wael hoger loop 

Maar 
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352 UYTSPANNINGEN. 
Maar dat fijn al Woundze dingen 
Boven hoop, jategen Hoon. 

Penn 

Op de onverfettelijcke Catharren-pijn na 

vele gebruyckte genees-middelen, 

Te fingen als boven p. 30. 

J. 

At's vu gedaan! nu kwil ick voorts gaa nheen 
Geduldig / in Gods faal’ge Wenen treen / 

En fien wat uytkomſt Hy die eeuwig leeft 
map geeft : 

11 
A Wil kloeck fijn om / nter tegenftaans mijn pijn / 

VPolveerdig fn mijn plichtfa werck te fijn / 

Moe ’k nier mijn wit, ick wil boen Dat ich Dan 
mog kart. 

III. 

Sht Gp O Heer! met ſtuckwis werk gedient? 
Engp/ mijn Schaar; berfchoont gp daar uw vriend 

Door mp, ’t is wepnig Lijdfaam in De pijn / ee 

22, July 1652. 
— — — — — — — —— — 

— — — — — 

Invallen op eene and're Reyſe en Weder- 
reyfe tuffchen Sluys en Holland. 

Voor-by Rammekens. « 

Te fingen als Petit Bordeaux , fiet boven p. 18 t 

NE hfpper! fiet gp daar Wel leggen 
ijf, fes fchepen/ dicht aan een 

ts gejuckt ? Wat Wil dar ſeggen? Als gejucht? war wil vat ſegs Dench 
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II. DerEer 

Denchfch: of waar wil Het peen » 
dl aat eens fien ; ’t fijn dte Soldaten 
Die gelaft fijn hier ban daan 
Oy patente han de Staten / 
Na den Briel te moeten gaart / 
Nauwlicx was den b 
Of ‘t was haat u 
VNuſtdag! die dfent w 
Uig 't eens beter komt te pag. 
f Buft-dags moeftmen ’t 
Alle ding moeſt Auſtdags 
t Scheen het heele Wand 
Cu De nood wel dapper 
schoon baar was geen tp om baren 

dief gekomen / 
ſpeedu! rag! 

‘t WDagten leed geen Hifico / 
JRtet en kon't geloop bedaren / 
Hoger Waat berftand bet foo. 
Iſt nu wiet Wel noo 
Dingoſdaegs waat 
En (fiet hoe gemmachlijck ) top 

‘Den wy ons 

Waar bp Rammekens berbp. 
Hoor eens Schipper! all’ onf dagen 

den Heer, Moetmen na der v in 
En (jn fterekte plithtig vracen 
Cud' Hem foecken eben * 
Maar den Dag der gaderinge / 
Sonder aod-of- 
Jatet verſupmen; 

Ruſtdag woelen vor 

aargenomen / 

2t gekropen ! 
Cp / 
en 

weeen 
och onf dín 

Schicken tot een ruſt foo vin 
Daar hoogt ftecben tot onf leben. 
Als Den Segenaar’t gebfent / 
Kan ooch Btil-ffaan ſegen gehen. 

dert niet, 
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354 UYTSPANNINGEN. 

Als Sluys weder in het oog quam. 

Te fingen als Hoveerdig overmoed &c: fietbov.p: 36, 

J. 

Hop! mjn Geeſt / waart greens ſtomp eens 
traag, eens D200g. 

mu moetgp verfen Dichten. 

Pant fiet! het tieve ban u fiel homt u in't oog; 

Daar's Sluys Die U — en ap wel plag te ſtigten. 

 Genaken ban dat liebe daar ons ’t hert na trechit / 

oet ong De Geeften leben ; | 

Men weet níet / Dandie 't boelt/ hoe flerth't beminde 
weckt / 

Enkan den Minnaar, thang verſwackt / keer krach⸗ 
ten geben. 

R 

K En wil niet twijften Heer „Of fo umaar mijn ziel 
Fond na den epfchj Beminnen / 

H minde met dfe min die vaan ’t Reuyte biel; 

Die kracht gaff mp ooch Gracht om't fwaarfte te bee 

ginnen. 
IV. 

Brengt mp dan Dicht be u/ ende u brengt dicht be mp 

Op dat ich u mag boeien ; 

Off immers ſien / en fo berwachert werde : In 

gopt dat ich LAN U wijck of eenigſins berkocle, 
V. 

En alg ge dan dat Goed, het epnd ban mijn geloob / 

Komt Dichter bp mp brengen ved 

Maacht mp Laar tegen heel hoor (wereits fingen doov / 

En ieert mp Hemelfch fang, met aardiche dichten Mene 

gen. Zon 
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ESD uh u 355 

Op de Stilte int S W I N. 
Stem: Andromeda. fiet boven p. ar. 

* J. 

Ad pmand ſtiller weder? 
De blaggens hangen neder / 

Met fepl en doet geen boet / 
Cn al den voortgang komt ong ban Den agen bloed, 

11 
®at gaat fo fagjens dzijben / 
t Schijnt dat wp fte-baft blijven / 
t Berwiſſelt nauwlycx fran - 
Flus was ’t Caſſandtia, en nog is ’t al Cadfand. 

î ILL. 
t Schijnt dat Het ſchip om Hooa-lfcht / 
Junſt nu mp Sluys tn ’t oog-licht ! 
En fch fn hoop dug hang ; 
Tis lang / maar nu’k berlang / fo is het eens fo langs 

TV. 
t Mag wel berlangen heten / 
Want als onf ffel de beten 
Dan ’t Sal, en noch niet lijd 
Dan met belangen, ſchynt / verlangen wa den tjd. 

BRU YLOFS-GESANG 

Om op voorval van een Chriften-huwlijck 
gefongen te werden. 

FE EN LIED; te ſingen op cen zeeft 
Waar Heyl’gen ingen in den Geett ; 

En ftngen met haar fteten. 
Baar menfthen Jeſus ei fijns 

B 2 Waar 
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UYTPSANNINGEN, 

Daar leck're fps / nog dertle wijn 
De fieden oberbielen. 

Daar menfchen ware K oon’gen fn / 
En heerfchen ober ſpys / en wijn / 
En bupck / en tong/ en luften : 
Hen gebend’ pder niet te veel / 
Op dat het hoftelijckfte Deel 
In's Hemels Min found vuftern. 

Die ’t vleeſch en fine luften boet 
En't iichaam fonder vreeſe boedt/ 
Koep door den Sang fijn tamp niet. 
t Alwetend oog fiet alles door; 
Maar (dampig beepn ! )’t genaden-00g 
En hooꝛt Doog fulck cen Damp niee: 

Hy hoort Doo? fulche Dampen / maar 
Den Singer ts een Wafteraar 
In fuiche fupbere oogen 
en gzohen geeft Dan dranck / en ſpÿs 
Schent / Daar GodsGeeft fingt / maat/en Wijd / 
En fteuct der Bep!’ gen EC hoogen. 

Ee fingen als / Hoe — licht onsde Morgen-ſter. 

JE — it sE: gtst 
ige ——— Heer ! | Die boben 

he A e — eeen — — —— — — — „e- Î 

„ * — — — —— —— — — — K 

pe | * — J — ⸗ mt | — — — ij — In — — er 
— — ad — — — — — — — ge ma 

— — — | 

re ee: : — — ⸗ — — — — — — On) rn — — — — — EN — — — — 4 

— on eV neer — — a emt en de emmen 4 mn ne — — ne Den — — — hd 

—— — A —⸗ — — — * — — — — |= agente — — — — — 2— 

— — — — — — — — — — —— — — — mm ter 

ee — ten a vn | — — — — —— — — 

ons datk (Walgelijk In ſchuld/ and bene 
DE 
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Ell. Drer: 

EEE: EEE EEE je — — — — — — — — 
— U a den 

ber stad Ous tot ut loffbegeben. Dat floff //Hiu 
nn en en — — — — 

— re eens en — —— — 
— — — EERE ZEEEEZE SE 

— aten / Verven » menglen / En dus 
mh INT" ET — — — — EE 

heplig Hioepen / Heylig ! Heylig ! Heylig !: 
| | F 

Wp fint / Heer felf uw Heerlijck 
En dieg en hrjat geen e, 
Vanſtongen / bie Uſingen. 
et is De Heerlhckhend ban tStof/ 
bag aardſche herten met Aw Toff 
Len Hemel fn te dringen. 
er fp — rear Die 

emels ftaten // oud herl 
Eno’ Deef’ Harden — nerd 
Met Den Hemel heplfaam paarde r 

Epl Wagonf’ hect en tona berend / 
Om d ondegrepe Mae! vrek d 
Jet d' Engten upt te ſchat ren! 
Wy Hennen nu geen Helicon. 
Maar ſuachen na de faar’ge Bron 
Pant Heyltg Bloed, en warren. 
—— // Ons voedt/ 

efpringen// Altijd bein 
PVDieuwe Geeften, : en 
Tot Genaad’-en Glori- feeften. 

Ei 
Komt / Heere, met —* Glory dra 

Hier houden kop het in Gena, | 
SUD Glory noch te — (in. 

Taa 
Wat 
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UYTSPANNINGEN, 

Mar dannog feeft / nog ſang / nog breugd ẽ 

Ons anders dan fn u verheugt / - 

wat falons hier genoeg ſyn. 

O Son! ,, Bien Bron 

(Mie ong in den / / Aanbang Minden / 
En weer branden 

Doet) Dien heplgen Wp Offranden. 
V 

Hier bieren Wp het Beeugde· Feeſt 
Dan TWEE, die Tichaam / fiel/ en geeft 

En Echt te ſamen mengen. 

Trechkt onſ' herttot Aop / berepd 
Om all onf’ uptgelatenheyd 
Tot AMalleente bzengen. 

Ep wilt // Heer mild 

Dol van Deugden // Sit ont’ vreugden 5 

En dan {maden 

nop all’s werelg dert'le paden. 
VL. 

@ Heilig Vader! die den Echt 

Geſtelt hebt / als den menfch oprecht 

En blecheloog U eerde. 

Hw trouwe goedheyd loven Wp / 

Die Defer drdefheyd ín foo bip 

Een Huwliicks-bond verkeerde. 

Woe foet // As't goed 

Dan twee herten // Die haar (merten 

t Samen dragen; 

End Utot haar hep! ps Kr Y 

Paar Gerten bond Gp t faam in d Echt: 

Soo wilt oock bepber fiel oprecht 

In Jefu t° ſamen boegen. 

Bijt Gp haar Hey! haar Trooſt, haat Goed ; 
En dan haar fielen magtig doet 

Zich daar fn vergendegen. 

HwHey!,, Se’ fept/ om 
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II. DEEL, 

Om u Hoogte „ Apt Deef” Droogte 
Te bebaren / 
Cot den troup Der ——— ſcharen. 

Taat Hy uw vole be —— pa'en 
Des waarhepds leeren fn-te-gaan / 
En ftichten met fijn baozgaan. 
Sylichte met haar tcooft De ſwaart 
Dan ’t merch / en mert den troup gepaart / 
Ga onder d' ande Hooz-aan. 
Dat Hy» Dat Sy 
Als twee ——— t'Samen ſtichten / 
End in't bloejen 
Ban uta liebe Zyon groejen. 

iks. che: 

Heff op / onf’ fi ei “heff boger on? 
Heff all uw geeften fn ben top / 
Treck hoge op uw ſnaren. 
En ftupc uw Pſalm, U Deeugde ſtem / 
Dan Cana na Jerufalem , 
daar Godes Soon gaat paren. 
Maar ’s ſtoff // om Loff 

s Heren wijfhepd // Die ong wijd lepdt / 
dae te fingen 
Met de ſchaar der ————— 

Der Englen — (foo ſonderling 
Fn wijshend ) met verwondering 
Na foo een hogen top ffen. 1.Pet. 1:12, 
En fouden Wp band'Echt, (gelijck 
Des Hemels falta Huwelÿck) Eph. 5: 31.32. 
ma Dit geheym niet opfien 4 
tet daar // Dat paar 
Mas Hoog Defen // mier weſen / 

> 4 
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UYTS PANNINGEN, 
Een ff heden | 
Soo (8 Jefus met fijn leden 

Xl. 
©! onbegrpelick WBeftupt 1 

Wie Daucht de diept’ en hoochten upt / 
Van fulcke ſeldſaemheden? 
Gods Feuw ge, Een’ge, Heyl'ge Soon 
Verlaat fijn Eenwig ErrefThroon / 
En paact ſith met fijn Weden. 
Hier paart // Wier gaart 
Wolck en Luyfter „ Lichten Duyfter 
Dood en Leven: 
t Stof wert Hemel · hoog verheben! 

XII 
Wte acht te vecht d' on-faalge camp 

Dan onfe fielen; alg den damp 
Van fond’ ons had benevelt 4 
Den lupfter ban Gods Beeld berdooft; 
Han ’t Epnde-loog Vol-op berooft ; 
In flabernp gebanebett : 
Hier luſt, Daar Rut 
Goed en baten // Ampt eén ftaten / 
een ons draden / 
Snooder Dan lijf-ergen flaben. 

| | XI WL. 
Geen boeglijtk deugden-kleed (Den cfet 
Pant red'ljchfcheprel ) maar den ſwier 
Mand’ pdelhepd ons dechte. 
Geen Hemelfch Manna » maar den draff 
Van lechre fpijs en daanch / tot ſtraff 
geer / Dantot boedfel ſtrechte. 
Maar oh! // Jaar ols ! 
Onſe fchuiden// ( Die becbulden 
*t Eeuwig oogdeel/ ) 
Bluſchten dan noch ’t wereldſch voordeel. 
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Ill. Deer, 
XIV. 

Dit fag des Hemels Goed: gheyd 
Erbermend' aan/ enfepd; Daar lept 
jn Heerlijckheyd, mijn aan-fien : 
B Berbupfter al mn Tupſter/ enù 
J2eem ’t Beeld aan ban Die °t mijne fchend? / 
Cn wil hem ’t Mijn weer aan-bien, 
Be en Ä Onf’ ſchuld / 

oet agen // ’t Welbehage 
Dat ons banden enh 
Slaacht / end' * fn Min Doet branden. V 

_ HP teont Ong tn fijn Beeld , het Beeld 
Daar 's Hemels deugd LoLmaeckt in peelt / In Nedrigheyd, in Ootmoed , 
In Matigheyd, in Reynigheyd, 
Die Godes wil, fn all’becepd / 
g5etoo2faam tot de dood doet : 
nadi pracht / 

ntraten // ged 
Kond berfmaden * En 
In foo hepl'ge Deugd-ecwaden. 

kV | 
Hy maacht ong met fijn Rickdom rijck ; 
Cot hindren ban fijn Koningrijck 8 
En fich tot onfe ſpijſe. 
Op dat onſꝰ Stet in hoogen moed 
En Hoop foo faalgen (pijs geboed / 
Soud wand'len na fijn wij fe. 
Met Deugd», Met vreugd 
Bp onf” Naacktheyd, @n mifmaacktheyd 
FRück bepeerelt ; 
CTrots de pracht ban Dd’ vole wereld. 

AVEK 
Waar Ig Die Ziel / die wel befind 

Diet pdelijch gelooft / Maar mint, 
* Maar 
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562 _ UYTSPANNINGEN, 
Maat herten wil ten Echt beengt 3 
Die Werld end’ alt om Jefum haat / 
Dien luft. en fin om Jefum laat; 
Dien Jefus vecht te recht baengt 2 
Hy hoozt/ «Been Wood: 
Jaar fijn flappen // Ja te trappen 
Sonder upt-fpat / 
Is in Defen Echt De Bruyd-íchat, 

XVIII. 
Des Heylgen Jefus falig Beeld, 

d' Onfaalge fielen meed-gedeeld / 
Is al haar beeed’/ haar leben. 
Watſal / (O menſch) dien palen roem 
Pan vephepd ban den Dood en Doem / 
H/ bupten bt Beeld, geben 2 
NIS AP //On-vry 
Dooꝛ De klupftre // Dan uw dupſtre 
Tuſt / nfetbzeechen 
Wilt / en in Die Don, *F— fickent. 

O! Jefu! Heylig’ Heyligheyd, 
Der Heyligheden ! Suyverheyd: 
En wefenttjche Goedheyd : 

Wy fuchten naar uw Bloed ; oM Dat 
Hw Geett (onf een’ge fielen-fchat ) 

Onf’leven in uw Bloed leyt, 
Wat foud // Gug't ſtout 
Tot U komen // Hunnen bromen / 
Was dit Leven, 

Ons niet DOO uw En: gegeben » 

1 Heyl'ge Jefu! dien De luft 

Eot onfe ruſt ubo epgen ruſt / 

En Peerlgchhepd deed derden : 

Geen luft ons luft / Danuwe Luft. 
uwe ruit. Ong hect nopt Dan in C ſt Doet 
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II. De err. 

Doet onſen wille ſterven. 
Soo fal // onſ Al; 
Wil en finnen // Treck en minnen / 
Hoop / en Veeſen / 
Niet /offenchiel JESUS, Weten. 

— — —— — — —— — — Dm — — —— ——— — — — 

KinderLijck van 

HENDRICUS SALDEMNUS, 

Soontje van 

D. GUILJELMUS SALDENUS | 

en 

ANNA BAERLE. 

Overleden den 14, May 1666. oud 8. maanden, 

de 

EREN rasa EENS ze 

Heerde Enderichjes Soete blichjes / Herte⸗ſtrickjes 

re er 
Hadden 't ————— De Vader, En(kon't nader) 

EE: ME 
Pande Moeder, Soo verwert / 

IE 

Dat fe frondeir// Paſt gebonden 
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64 _ UYTSPANNINGEN. 
Í | an de benden Van fijn oog. 
EIER Mit onegtipten// Nit eneflipten 
EK Hr / en gaf ae * om hoog. 

Om te fchijnen // Onder fijne 
1 Cherubynen _ In het cond / 

Daar het Geegje // Salin weesje 
Nlet en is Dan * en mond. 

J 

DE 

— 
— 

24 * 

—— — 

eg —— — — — 

—_ 

— 

@mderepen// + Ce gelepen 
Die hem 't ſchrꝛeyen Dan bit val 

Baaft ontleeren // En bereeren 
Met hem fulten — Al. 

| Siet daar fpeelt Hy // Pu/ daar quúeelt he/ 

ge a 

= ” — > 

EE —— — — — — 

—— — — — — 

— — — — 

—— — 
» Jer e 

p » 

‘ * * 

— — — — — — — — — —— w 

— 

— — —— — DI —— — 

* — * 

et aar berbeeldt ho D Heyligheyd. 
ut Stet Baar blinckt hp // Mus daardztutht De 
J { Hemels *— 7 eeuwigheynd. 

J. | 
A Inden hoogen // Slaat hp b’ oogen 
zi Orbedzogen Na bene’en / 

| En bol wonder // Stet hp onder 
| Al dit — rum 

| Die fijn Hoeder s, | En fijn Moeder 

4 Waren / doeder Ader ˖ſlag 
Fn fijn vleesje / Wagen ’'t Geesje 
och fn ’t ichaams-ografse lag. 

| | | Kan mede gefongen wordenop de volgende wijse 

kil | VIII. 
— —— —— — —— — — — — 
— pm — — — — — — — mpm arr nn — — ñ wo 

$ 
4 em — — — — ⸗— — ⸗ — — — — — — — — — — — 

* 
Ö — — — — — — — wr — — me — — — — — — —3 

mn a nn — gd — — — — eneen — — — — — 

J at Rouwe! fepdt hy / Man! wat ſchrent ap 4 

| fl 
aar: 
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FIER Dru sd, 365 
Ei — * SE —2 
— nn jn, met aa a jam mt enk jk Ee en 
Waerom bepdt ge Niet De tjd / Dat an na De ” 
Eiteren te ee — EREA —— 

Chriftenedade’ pier En cufte be mp fijt 2 
e 

V. 

Slaat nm’ oogen /Maar om Honen / 
Baar fp blogen Dooꝛt geloov. En us deugden // Bp Deef bzeuchden 
OR niet meer Dan d' eerfte fchoov: Rom. 8. 2 3. 

Bier en fehzeptmen ; slet! Dier reytmen 
5 dier berbzepdtmen Jiet gefang , 
f Hemels daden EN genaden, 
Sonder epnden eeuwen lang. 

—J XI. 
Hier verluſtmen / / Sig / en ruſtmen 

Bleptmen/ kuſtmen Eeuwiglijn; Can. 1: 2. Sr. 
Jupgtmen/ fingtmen/ Dauftmen, ſpringtmen 

Davids dans — — 2 Sam. 6; 14 

Des berfacht an // Al u klaagt bop / 
Jupgt / en lacht hap In het Heyl 

Dat 0002 hopen, Gr belopen — 
Moet / en ich — beſeyl! 

II zRaacht uw handen // eere ban d 
Werelds banden — en —* Suit ge in De// Vꝛphepd binde’ 
Die Wel eer uw TEA was. 

XIV. 
Jaa de paden // Der genaden 
Doog te waden Cot het goed 4 
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UYTSPANNINGEN. 

Cotde Waarheyds, Diede hlaarhepd 
Van uw licijt mp nn Doet. 

Maar myn oogen//Die nu t hogen 
Sien / gedogen EC laag niet meer. 

Segt dat tot my // Blijft vaar, tot wp 

Women / maar komt gp niet weer. 

mm
 

eneen ed 

Op eenen dien tegelijcke twee 
Drinckbekers #2 ’t Sacrament 

aangeboden wierden. 

En Stel upt dupfend bítterlijch bedzoeft / 

mengt ’f Heren-brood mettranen upt haat oogen/ 

Enfiet! teeftond ſyn (meer Dan fp behoeft ) 

Die wederfijds haat dranck te geben pogen. Es’ 

Dat is nter vreemd / Want t brandend vier van Min, 

Dat d’ Alembijck vând’ ogen ſo Doet D2UPPen / 

Perteerde ’t hect / ſo geen verquicking In 

Dien vlam geſtort / de krachten t° faam Deed kruppen: 

En alg die twee uptgieters al het Nat / | 

Dat’ hect bebogtfgen foud/ upt doen bloejen ; 

Iſt' vꝛeemd dat Die hetal behoudt, bat Dat / 

Eer 't dꝛoog verſtaaft met Hemel-vocht wil fp2oejen? 

Die menſch deck fie 't) heeft/ waut hy heeft/boo2 Godt 

Sijn Ziel, fijn Wijf/ fijn vocht / ten laatſten drop toe: 

Soud nfet den Bron des Goeds fijn Gracy-lott , p 

In vubbel maat/ Weer thſen doen ten top toe » 

aar Hemel! wat fg *t Wefen ober FEB 
Hit Wien het Al / en Die atteen DAN tfijunleeft 

En wat Die Goedheyd onnafpeureljch / 

Die voor een enckel water DUIDE Wijn geeft 8 

Hoymaand 1660, Ge- 
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II. Deet, 367 

GEL OO Vv. 
Ge Erardus ging op herre reyſe / en fepù 

dek wil De Brieven aan mijn fo2g beboolen 
dier fo2g te vecht beftellen , Want berbepd’ 
Dat dan De Mijnen minder fullen booten. 
Gerard?! gp Hoolt, Want / Wachtop Danckbaarheyd-, 
Jan Die op nu haar brieven D2aagt ! Die lieden 
En ſult gy (beellicht) nimmermeer ’t belepd 
VDan uwer brieven OVerdzagt gebieden. 
Cn al gebood gy't: beel-licht fuiten fp 
Niet weten , of fo lange niet gedencken x 
Dat hen ban u Dien dienſt bewegen zp / 
@m weder-Dfenft hoog uwen dienſt te ſchencken. 
En fchoon het wierd gedacht meent ap díe Deugt 
Van Danckbaarheyd fn pder fo te binden / 
Dat g'u daar op forgeloos Herlaten meugt 2 
Gp doolt Gerard, en bouwt op pole kinden. 
K En dool fepd Gerard, Want als ich mijn ſorg 
En moept beftede / fn ’t Dragen beler befeben / 
In trouw / Werd EEN (ich weet) boo? alter bozg / 
Dien na fijn Wil mp kan, en fal gerteven. | 
Dees Doet het Al Doo? fijn Voorfienige hand. 
Ick ffe op ſwachen Menſch / noa pdel teven / 
En off De ganfche Werld mijn dienſt ín ’t fand 
Scheeeb' / Deef fal fijn geheugnis niet begeben. 
By Hem lfcht ban mijn goet-doen ’ wiſſe loon, 
Dat hangt aan geen danckbare of ondanckbaren. 
Die mp de Trouwe- Liefde heeft geboon: | 
Sou Die fijn Lieve-trouw mp niet bewaren ? 
Daar op flaap tek geruft ; ’tÍS Waar mijn coq 
En fiet hem niet maar kan hem wis vertrouwen; dp iS onftijdelick geficht te hooo ; 
Dat 18 den onfichtbaren aan te fchouwen. 
Dat hulpeljek geſicht en ruplde ick niee 

Doo 
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368 UYTSPANNINGEN. III Deet; 
‚} ib | 2003 alle Dfere tegenwoordigheden ; 

HEEL En fal mijn fleunfel fijn / dig gp my fiet 
HEEN Min Bienft (fo’t fchijnt) oubzuchtbaarlijck beftedert., 

Op dít Geloov Wp laten land en magen / 
Op dít Geloov Wop alles duldig dragen. 

| | Eynde van het derde ‘Deel. 

AZ 
d eef Vas f va A 2) 

TP 
_ 

ed TO 

Zer 
Vve aardeetiei — 

TT an 
nme 

— 

—— — 
amg — — 4 en me « — — pee 
en 

— — 
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van J. LODENSTETNS 

UyT-SPANNINGEN, — 
TV- DE: tk mo 

Behelfende eenige 

BOET - DICHT EN. 

j De. - — —— Isrd Lam pe / 
Nn en a = 

8 
/ 4 He 4 

TA, iik gi el 

, Ep EE 

9 

en ‚NS | — 

Gedruckt in't Jaar, 1694. 
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Mrcenu. GC: 2. 

Hooret, ghy bergen, den twiftdes HEE. 
REN, mitfgaders oh b 

menten der Aarde. ED Jlorcke fonda- 

7 agar * — ——— — ban taj — 
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T REUR-LIED 
Over den 

Hollandfchen Inbreuck der Wateten in det 
Dortfche Weerd. 

Gefchiet den zr. Decemb. 1658, 
Stemme Lachrime : fietbovenp. arg, 

1 

Ereur Nederlant! Creur Nederlant ! 
Daar 's uu de lang-gedrepgde weaack / 
De Weeen ban’t barende beflupt/ De fritaack 
Wan ’ nakerid Oordeel : 

O! weeltg Tant! O! weeld:tg Kant? 
In luft en dertelheyt berfmoozt. 
O! Lant! lant! lant! ftaat ſtil en hoort Gods woort 
Noch toc ua boozdeel / 
God fpzeethat fijn Wijngaart aan: 
Boich wat heb ich ntet gedaan 
Cot u Hepl / / Tot u Wepl // Tot u Nepl 4 
U Was het dfe um vreed / 
En uw boorfpoet meed’ 
Sonder maat upt-fpzupten Deen” 
Mijn woordttk tot u Dzoeg 
Moa? mijn Knechten ſpaad en vroeg / 
Cot dte ffroom // Cot Die ſtroom / / Cot Die ſtroom 
t KRundige gemoet / 
Deckhte met een bloet 
Als het vocht den afgrond doet. 
De dorre wildernis moeft gevèn 
t Watet ten Leven : 
Daar ſprong / daar fpzong cen Hepl-fontepn 
oor woeſte Dzehen. 
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372 UYTSPANNINGEN. 
Den Hemel ffozted’ u ín ’t dage 
Be as blagen: de 

007 Hemel! hooz! noch heeft mi 
Geen baucht gedzagen Î —————— 

1 IL. 
8002 Hemel! hoor! // Hooꝛ Hemel ! ! 
* ame t falfgende bocht —— 

o dierbaar / Met mijns herten 
* ſielen Balſem, vree —— 
002 Aarde! hoozt // Hoor Aarde! Hogg 
——“ md en luft geweert; En 

002 't bergif ban’t bieefchtüc 
In bite cen Alfem ! ern Nee 
Gaf ick hier foete vreed’ , 
pee —* in —** gekleedt; 

pn goed / / Almingoed [mij 
Al dien oberbloedt / Ere 
ps —* oberbloedt / 

toockten maar haar’e luſten gloet. 
Dus * dog verblint en fiet 
hep heyl’ge krachten níet. 

a MN Huys, (fa mijn Ger //) dat wel ee 
Das haar baften fupl / Ee 
Eegen fonden Vupl / 
Is haar nu een Moorders hupl. 
Dies Wil ick Aard en Lucht betupgen 
Ap tot getupgen ; 
dijn voick / mijn bolck wil noch haar Hert 
(Cor mp ntet bupgen ! 
Ja wil den Hemel hoogen laten 
VDan die mp haten ; 
Mijn volck , mijn volck niet meer en is * 
Ick ſal't berlaten. 

| III. 
Treur Nederlant! „ Creur Nederlant 
Ap mp! wat hoog ick boog gejaln 3 

War 

— — 
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pr 

IV. Deer, 

Wat Hondert daar ? Wat rupfcht daar $ alg ben ſwalp 
Dan groote wateren ? 
Maar 's nu fijn hand! ’t Mepa beeecht ſjn bande, 
Den Afgrond berſt ter ſlupſen upt/ 
En doet ons ’t pflijck ſchaterend geluyd 
In d'oozen hlatecen. 
Bat beeefelijch gehkerm 
Koept tot Bodt 4 erberm! erberm? 
Kom / kom / kom ! Block en trom // gaat'er om/ 
Alles is in roer / 
Koopman / Burger/ Boer; 
Want den ſtroom / / Becht hups en Boom. 
De lucht fplijt van ’tgeloep/ 
En ’t geblaat ban Kalff en Woep/ 
sle! fle baar / Sie !fte Daar // Sie! ffe Daar 
Steech'er een Den hop 
Apt de golben op; 
D'ander fmoozt ín 't Doodlijck ſop. 
Dat koftelijche Hollandfch Luuft-hof 
Is alden Wuft off; 
Daar onlangs ’t Bee noch wepben ging / 
Der Viſſchen Wuft-hoff. 
Maar dondert nu de (term des Heeren 
Op gzoote Meeren 
Daar ’s Noachs eeuw ! Stet uw Boog aan 
O Heer der Heeren, 

IV. 
Treur Nederlant!,, CTreur Nederlant ! 
Die watren fijn nfet Dan den drop 
Apt d' Alembijck ban Godestoorn: Den top; 
Staat noch te wachten. 
Deinch weelfg Tant / / Drink weeldzig Kant 
De bloeden han fijn Woorden Geeft 
gnoberbloet: Daft/ bid / bekeert, en Dzceft 
Foch droever wachten. 
Een fterchen tcanen-blaedt 

Ha 3 
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| 

| * 
374 UYTSPANNINGEN, 
inne ; u der luſten glocdt. 

uhet hert / Dodig erts, / Tochtig heet 
daar het boofe leeft / / map 
En niet anders leeft / 
Verſtick af Wat adem heeft. 
Een STROOM KOMT VAN OM HOOG 
ri mp ! * sp Myn oog — 

O3 mijnoog! Mynbog! 
Waalt ban Heeten traan / VOA OEM 

aalt ban heeten traan } 
Sier moet Leegt en Hoochten aan} 
t Gebuldet fat be naefte Handen / 
En berre fanden 
Den galm Doen hozen; maar den flag 
Op ons doen ffranden. 
Dan fal Den hoogen Ceder leeren 
Pen Ceder leeren 
Wan ons / Wart dertien hoogmoet (gt / 
En fich bekeeren. 

V. 
Magtige Godt! O! Rijcke Godt! 
Siet aan Dat arm geplundert bolck / 
En laat uw Geeftes gꝛondeloſe holck / 
Waar fiel befpzoejen. 
Geev haar een lot // Gen beter lot; 
Een hups dar fundamenten heeft / 
sten lant dat daar °t hoog geen in-wat'ren beeft 
Eeuwig fal bloejen. 
En alft u ban behaagt 
Dat dien dag des Heeren daagt / 
Duyftre dag! // Donckre dag! // Bittre bag! 
eg vol origebal | | 
ag bol ongebal 
Dien’: Weflupt eens baren fal ; 
Ben Vijge-boom ntet Bloept / 
Enden Wijn-Rock niet en groeps / 
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iv. DEEL; 

Ewt geſthal / Rundenal, Bot de ſtal 
Dooꝛ der Beige band / 
Weeedeick verm 
Sal gerdoft fijn of Ebert : 

4 

graat dan de Beeckjens der Rivieren, — 

ete Rivieren 
Bes Beeren ſtadt // Des Beeren ſtadt 

et bꝛeugden tieren, 
Nac et Dan op nieuws eert morgen Dagen 

Op nieuws eens Hagen / 

Als fond” en fondaars fijn verſtormt 

Dooꝛ ſulcke blagen. 
dl — — 

— — — 
— — — 

TRAFECTINA STRAGES 
Ofte De 

Nieuwe Gracht ontboomt. 

Deet dat 
€ tijd re febentig of tagtig jaar Bad ONS De 

rt tE 
— Gracht in t groen geſtelt! En fiet De tijd ban 

— —— — —— 

BEE JEREZ 
— dagen maar / Heeft Boom — id en — 

— rd 
EES, nez 
— neer gebelt; 't een lange jaren a 

Na 4 

IE 
j E 

k 
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575 UYTSPANN J en phi: EN, 

ENE — — —— 

— — — Soo Ho2- te dagen roepden Wat (aenfcl) 1ft dar nwo bo 
zijn lang-vergaarde fchatten > it ie ann — Pan —— — pꝛickelt u °t gemoet aalouwde ſtam, en obe 
Die lange jaren praalden A ess er nj ne In een nachtje baalden. 

Len goet befluyt ha rijper oberleg / Bebolwerckt mer een Dabectijche ftragr / Dieheden Dat rupmden alte tegenftanden wech/ | En kapten ’tal alg met een zepſen / aff/ t Bee dicke boomen beben/ 
——— leben. 

at is den ſchets ban Goddeliike M⸗ Dooꝛ hoger hand in s werelds — 
Gedrucht / die * al opt maattg t'onder·bragt / Die met een woord Beel fammen opeen rp Dan telg en looff ontbaeemden / 
* Pigs maackt tot Beemden. 

Ein Sorzen / qp berachterg ban dien elans Hertnechig'/ ongehoorſaam' / harde, — md Re bie het aan De Boomen thang e /_ toont wel aan u j Omenſchen kent u Goden; zuugberpen Cn ſwicht boo? haar geboden. 
Maar han die Hoogheyt dit / die fn dit bleeſch En ſwackhept leeft ín onfe Menſchlickhept. Die tot haar Bepl eckent con hoger beees 

En daar opfteunt / tot wien be Godtfpraack fepdt > Als Goden ſult gy leven, 
Als Menfchen d’ adem geven > 
Wat Wonder datdeg Heeren Overmoct, 

Wis hp tn kracht ſyn ſtemme hoogen laat / 
Het 
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| IV. Deer, 577 
— _ Bet woefte Bofch van Kadefchbeben boet / | 
= Cn war daar leêft met nace ſcheicken flaat 2 

_ En Beecken fet met Boomen, 
En Boflchen maackt tot ftroomen ꝰ 

Vreeft dien : Sin geeflel komt en trecht baftbaozt/ -— ° 
Wet gaaf geboomt Wert baftaan’t herte kranch/ / 
En bupat fn telg / het jonge rijs baft ſmoort / 
En't ſteunſel is niet dan een baftaard-ranck. Jer. 2: 21. 
Een fteunfel dat flegs’t oog hoedt / | 
Een ffeunfel ban ons hoogmoet. 
dlp Duncht ick hoor't beſſuyt des Wachters hoomt / 

En hackt/ en kerft / dat 't knerſt Dooz vleeſch en been. 
De lieden grag / De Goden zijn 't geboomt. LIN 
Boetvaardig bid} Of anderg onder een EE Soo raacht den hoogften Ceder 4 
Met 't lage boomtje, neder, " IE 
Ol Goden wacht uw halg ! u Booft uw Rroon; 

t Gemeen befluyt en fpaatt de Grootíten niet/ ik, 
MWaar treft wel meeft dat ’topperft ftaat ten toon. Hi 
Die komen (Goden) komen om *t gebiet. | Iik 
En Diefe fendt verheven , 
Wil Boomen leeren beven. 
Maar ’t Heyligzaat , tet fpruptfel fonder acht 

Derwaarloft/ fat dDooz alter Boomen bal Je Sn ſchors en dorr hout qupt gaan ; maar in Gracht hef 
Bewaard / ontwozteld' en berplanted’ fat Er 
Tot Sijn lof elders geoepen / 
En heevelijcker bloepen. 

23, Lou-maand 1659. 

N 
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373 UYTSPANNINGEN. 
| | Den Medicijn. meefter 

Min. PUC JALBA,N Hi — — Ofte 

Dengeeſſel der Nederlanden ter genefinge. 
Joh. vanden Sande Nederl. Hittor. Lib. 1. 

Den Raatsh. Francifcus Franch verhaalt > hoe hy in fijn 
kenssheyd indenjarens64. of 1$6$. en foo lange voor de 
aankomfte des Hartoore van Alba, op de Merck bad horen 

| fingen eenliedeken van vele verfen, verhalende de weelde 
Ö die doen sn Neder and was, en de overddadt pepleegt in al- 
ik le welluften van dronckenfchap »-kledinge, enanderfints » 

—* van hecNlot of weervers van elek Verſoken was al- 
sijde, 

Tik Ons Patroon van Alven 
4 | Sal u met fijner ſalven 

| Beftrijcken alfoo wel. 
Ai Cn baar na 
1 Duc d' Alva, als een recht: Doctor heéft de Neder- 

| dn 5, » ' 
k À p 

£ 

* — 4 

* 4 

* * — — — — — — — ——— — — — en É. — 

: mengt 

* 

—— — 

— — 

_ — 

a —— — EN 

— 

— — — — — — 

| landers met fcherpe medicijnen genefen van hare 
ld __brood-dronkenfchap, doch haar gegeeflelt met een yſe- 
A re roede daar mede hy het bloet van ontrent 18000, 
ke menfchen door Beuls handen vergoten heeft. 

Stemme : Bonen plucken. 

J. 

— nk B grenen vn VE 
— DES EE 
EERE Oet Land in dertelheden Vaſt fpeeiden fons 

— 

| — — — * EE 
F Eid — — —— 

— — 

der quel / Doe ſongmen haar in beeden Dit — 
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IV.- Dee ut, 179 

EEE 
re op haar fpel : Onf goe Patroös van Alven 

en ESET — 

Van Alven, van Alven, Sal u met fijner falven 

Ee 
gebr al foo wel. 

IL 

Soo lang feheen ’t boorfpoock logen / 
Cot dat de weeld fijn fat / 
Ent Bodbelijch gedogen 
Een walg ban dulden hadt: 
Woe quam Patroon Duc d' Alve, 

Met bus / merdoog/ en ſalbe / 
Doe quam Patroon Duc d' Alve, 
Met ſwaart/ ri 4 galgenradt. , 

Pu fie ’h den ouden daor - gangh 
Van weeld en welluft aan ; 
Dies laat ich op Dien booz-fang / 
Mien felben weer-fang gaan. 
Een andere Duc d' Alve, 

Ducd’ Alve, Duc d’ Alve, 
Moet u met ſi ner falve 
Bettrijcken, fal ee gaane 

Doe ſagmen ban het Goeden 
Nauwiÿcx een beeckje gaan / 
Daar nu de bolle vloeden 
Van Gods weldaden ſtaan. 
Een andere Duc &c. 
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UYTPSANNINGEN: 
V. 

Soud ſitlber / Roſtljckhed 
Huns / atkers wet —* rin 
Wen Hemel afgebeden / Hof. 2:> 

Aegt qu ter welluft aan. td een 
Cen andere Duc &c. 

VL 
Ki Doe fatmen fn het duyter It Ging onbekende pa’en ; ii | Jauleert des Waarheys luyfter , EEN H In Gods paden gaan. | Ee, ER ANN en andere Duc &c. 

B KH 
VL J Den luyſter der genaden, 

Die 't Al berbaaſt boet ſtaan 
In kracht tot gep! ‘ge Daden / J Tegt ap tot ontucht aan, li Een andere Duc &c. 4 VIII. 
Nu kunt op’s Heren reden u In oberbloed berftaan : 

1 Maar ſiet! in dertelheden 
Steeckt u de walg daar aan, 
Een andere Duc &c. 

IX, 
Nu kan ud’ onluſt flupten 
Met hert met bet belaan / 
Eh Waarheyt kracht daar buyten » 
Moet laas! daar bupten ftaan ! 
Een andere Duc d’ Alve, | 

| Ducd' Alve, Ducd’ Alve; 
EE Moet u met füner ſalbe 
| Genefen, fal’t wel gaan. x | 

| Met focte juck te dragen 
| ( Der andzer onbelaan } 
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IV. Deer! 
aat op u niet behagen / 
Maar Wilt fn vryheyd ſtaan. 
Een andere Duc d’ Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve, 
oet u met füner falbe 
At leeren s fal ’t wel gaan. 

I 
Gr wilt u aartſche leden 
Nlet Doen na’tleben ſtaan / 
Maar gꝛoept fn vleefchlijckhederi 
door ’t Beeftelijchk bermaan. 
Een andere Duc d’ Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve, 
Moet u met fijnet falbe 
Verfterven , ſal't wel gaan, 

XIlL. 
Me WBannen en de Vloeken. 
8 Lands doodelick benijn / 
En wilt gp nu ntet ſoehen: 
Hoe fich het Land bergupn. 
Een andere Ducd’ Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve 
Moet u met ſjner falbe 
Die wijfen, fal’t wel fijn. 

A II. 
Aw wiede Spotternyen, 
Op't vꝛtendelyck Bermaan / 
Moeten fp duldig lj'en / 
Die ín Gods vꝛeſe ſtaan. 
Een andere Duc d’ Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve 
Moet u met fijner ſalve 
Doen ſwijgen, ſal't wel gaan. 

XIV 
Mie weet wat dertelheden 
(Aicht' op een Maaltijd aan ) 
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BR: HEEE 382 UYTSPANNINGEN,: 
HE JAN pracht en leckerheden 
AEN Op tafel moeten ftaan. 

Een andere Duc d’ Alve 
| | 8E — NC d' Alve Ducd’ Alve 

HEI) Moet u met fijner falbe 
EEL Vermag'ren » fal ’t wet gaan. 

Bw fucht na lechernpen / 
oi sSa vreemde ípijs en wijn/ 

IR EE Den Hemel uret re lij'en/ 
—0 Epſcht bꝛeemde Medichn. 
ME Een andere Duc d’° Alve, 
Kd Ducd’ Alve, Ducd’ Alve 

Moet u met fijner falve 
Genefen, fal’t wel ſijn. 

XVI 
Dat maten-lofe trappelen 
Op 't matig ſnaren gaan / 
Dat Chzifte-lofe huppelen 
Epſcht andze maat-te-flaans 
Een andere Ducd' Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve 
IE Moet u met ſhner falbe 
EN Beftrijcken, ſal't bel gaan, 

| X VII 
De Pracht fn uit gewaden 
Pan Goud / fid / en fatijn / 

EEE Waar meed qr gaat beiaden 
| J | Moet af-gelfatet fin. 
Ke EEEN Een andere Duc d' Alve, | 
Ei ikt Ducd’ Alve, Ducd' Alte ; 

| | J Moet u met fijner (albe 
dl Ontlaften , fal ’t Wel fijn. 

| XVII. 
EE | Dwaas ft op in’ ontbloten 

| Í | an pat en ſchaamt en pijn (A 
di 2 
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H raden / dat gefloten 
En wel behupft moet fn. 
Eenandere Ducd’ Alve, _ 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve, 
Moet u met fijner falbe 
Befinnen » fal ’t wel fijn. 

XIX: 
mp deert Dat fo heel ſeeren 
H'taanficht altemaal 
Met plaaft'ren Doen onteeren 5 
Een goeden Meeſter haal / 
@nf goe Patroon Ducd’ Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve, 
Sal umet fijner falbe 
Wel helpen ban bfe quaal. 

XXe 
Gp knevelt u in boeyen. 
Ban linnen en ban kant / 
Die bommerlijck vermoepen 
Aw armen en ua hanbdt. 
Een andere Ducd’ Alve, 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve, 
Helpt u met fijner (albe 
Hit D' een fn d' ander band, 

XXI. 
de valfche lock uw wangen 
Bedeckt; bol aſchen ftoff / 
KRomt op u bozften hangen 
Pan hals en fchouderg off. 
@nf goe Patroon Duc d’ Alve ; 

Ducd’ Alve, Ducd’ Alve, 
saal u mer fijner falbe 
Opligten upt Dien ſtoff. 

XXII 
Pan Wijsheyd, Duncht mp / fuchten 
De lieden / Die bela'en 
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384 _ UYTSPANNINGEN: 
Jiet fien of goede tuchten 
Boen ’t land te gronde gaan. 
li er Ducd’ Alve, 
ee PUCd' Alve, Duc d'Alve, 
al et oogen-falve 
Dit fen doen , en berftaan: 

XXIII. 
Wat bab'ren onfe Bercken? 
Bep! feat gy / onfenthroon 
En lydt geen fchotfche Klercken 
Nog fulke Godes Boon. 
@nf’ aoe Patroon Duc d’ Alve » 

Ducd’ Alve; Ducd’ Alve, 
al u met tover ſalve 
Maaft koock’len van dien throon. 

AXIV 
Ba! nufal unter dwingen 
Merck-Dienft nog Werhen-raad / 
Sog kroon nog thzoon ontwzingern 
Dat Anti·Cheiſtiſch Saad 
Cen andere Duc d’ Alve, 

Duc d' Alve, Ducd’ Alve » 
Toet u met fijner ſalve 
Haaſt beyden ban datquaad. 

XXV 
Soo gy de tijd wilt weten ! 
Ick ben Propheet / nog foon 
Dan eenen der Propheten / 
Alleen ſegg / Dat Patroon 
Dat ong / Patroon Duc d’ Alve ' 

Duc d' Alve, Ducd’ Alve, 
Moet maken met fijn falbe 
Van Deef Melaatsheyd ſchoon. 

XXVI 
@f’t Spaanfche of Franfchen Balſem 
Of 't Sweedfch nier Beenfchen taan) 
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IV. Der tt. 
pe emchorfe’ of Duptfchen alſyn; kan ich —“ ** 
Althoos Patroon Duc’ Älve, 

Duc d’ Alve, Duc d’ Alve 
Moet ons met ſy jner ſalbe 
Beſtrijcken ſal t Wel gaan, 
Oogftmaand 1655. 
* Heere Godt heeft ons door d’ uyt-kon AF 1672. daar toe beftemd en de Fra berde Doch ‚ diet op die revoer —* 1 ag hs Ì hoch en is de 

ft geleert das 
tijd tot foo verre h e hebben u ware genefing re van Syon nièr —* 

— — — — 

tHEYLIGE DACRAMENT 
ON T-HE Ty L IG D. 

ES zE En — £: E EE —* 
— — 

»Es Heeren * werd bles overdacht Ane 

SER — maal, en ter bi 6 —— Toont met haar it ee | — 
— 

— — en, 

— — 
⸗— — — 

“del-heyd ẽn pracht Dat werld en Dupbel 

—— En in haar rated aar ſũ jn onder dees genoden 

nnn — ——— ———n — —ñ— 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 

383, 

ncoyfen daar toe 



— — 

UYTSPANNINGEN. 

Men denckt om?’ hayr niet bloed en fweet geklitt” : 
Eutaat den lock tn pracht Ben kouden borſt 
Die lfefdeloog bebzieſt berwermen 2510 

pon fijn gollenaarg 't hap? met ecn hoeft 

Sal ’t fondig heet betrecken / 
En boor u flagen Herken. 
zen dencht om band en touw die afm en hand 

Geknevelt hadden : en Bet prachtich hert 

Kon noch fn weeld haat arm in doeck en Bant 
Onroerlijck kneeb'len is Dat niet Die (mert 

(O Goddelofe cotten ) 
Als maateloos befpotten 3 
Men denckt aan lichaam naackt aan ’t kruys gehecht : 

En fiet dte onbefchaamde dert le DAAT 
Ontbloot haar arm ter elleboog / en feat / 

De naacktheyd Ban Den Heyland fmerter Haar. 
Tuſt u dat te geloven? 
Mp feat gp ‘taan een dooben. 

Die locken vꝛienden / troétten u DEN borf: 

Die gp met bupften ſſaan moeſt: enbeteoor _ « 

Derftoppen ſpu deerlyck: met een korſt 

Bedecken fp uw hert en maackens” 002 
Gode woorden onbekoorliick / 

gods fchtehten ondoo2booglijck. 
det harnasen De boeyen, die uw arm À 

Geilupſtert Houden (Dwaas! en merchtgn ’t niets ) 

oschwingen uwe hand / dat gy oh arm: 
Des Heeren brood niet nemen Kunt; en fiet 

<Sproepenu/fo Weers 

vp ’t SalteBrood den Heere. 

mie naackten arm toont mp UW naackte fiel » 

Die fonder bzuptofs-kleed ter baupioft dringt / 

En fonder ſchaamt in ſchande en ſonden Biel / 

En fonder voorfpraack miferere fiNGE / 

En deg / fal naackt de blagen 

Pan's Beren toorne D2agen. 
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Geulit/ ten deerlych ſchouſpel ſtr ll) | pel ficechen. wa Den krijger die in banden rigt/ en Doet En der lichaam boigen: of den Hemel Dan H leerden tn uw ſterben 
Het Lot ban Abf'lon echen — 

En! flaach díe knevelende bo cych; tot 8 et rauw geflache Met heel beguamer tupg iw ar m EN ſchooders prang, en tot haar fpot dd W lijf fn dien form / Dien gp nu Wilt / bupg Off ilt ap met u kleeren | ————— nu al leeren 4 HER ducht / De Hees ontbloot fijn arn J —* haachtbept mocht wel haart —— se Deet 8 bloot / en blood ffaan/ als den rouwen gaſt LW ſchaamte fien/ en fal befpotten. Cart Hes; net Die D2epgt uw schoot, en 
Wat ſchaamt bedeckt / t° ontblooten, 

2, Wijn- maant 1659. 

Dit er t volgende heeft de Heere God doer komnei * )I ne Ì | Ma. dat nare Schou-toneel van —— — | » * en V rouwen-k tacht zn’ midden vant land. "e6 COFpen van Bodegraven en Swadenburgerdam geltelt heeft, op dat het van ’ ganfche Land gefien pEnoort, en met deernis bejammerd foude werden: Dic HL Godheyd of Verdraagfaamheyd ich noe ver. — met * (taaltje vanGeftrengheyd int mid= p ' Wi p hd a d (y — 

watt H. Recht — haa) Ld Cors 27 ef enge H.Wijsheyd niet en bel —J —— ni ed 
— — heb, laagtdefelve door voorfpoed 

3b 2 
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338 UYTSPANNINGEN. 

TREUR-SANG 

Van een weder-geboren over de Sonde , als de Heere 

== herf dêffelver bitterheyd doet maken , oock in 

en door *t vertoog van fijn Genade in den 

HEERE JES U. 

J. 
emme ten amet 

AGE En — 

W!dat mijn hert(door d'oogen So licht in ſchuld 

Reener setes 

gated ES 
getogen) Qu innerlijch bewogen WI treurende die 

SES a — — — — — — 

am F am” > gr — — an on 

— — — — — — “ en — — 

— — — — — — — — — 4 
— — — 

aad — gn — — —·— ·— — — 

— —— — — — — — — — — a — — ——— EEE SEE me 
np 4 ee jn — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — hd — — — — — — — 

— — — — — — — ⸗ ——— — 

*⸗ — — * — en — — a — 

— — _ en — — 

— — — en — — 
— — — — 

zee Wan ſiltig tranen votht / Cn vulde de locht 

Moet een naar wee! wee: 

11 

Dat ſtaad ge tranen · vloeden 
Doo? fpijs en dranckmy voeden! 
Dat wanen fdaads mijn luft f/ 
Dat tranen ’f nachts mijn ruſt jn! 5 
Bant fiet} mijn ru{t-eN lalt- —— is nu mijn luſt⸗ 

Swom maar mijn bedd wm traane oant 
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IV. Deer, 
Mant flaaploos aaan 
Dat ig al mijn dy 

| Eik 
Mijn b2fenden die ín Pfarmen Sewoon fijn breugde-gatmen’ 
VDan Davids loff/ en ſmehen 
Tes en — te ſpꝛeken! 

eren Heerlijch - Al waar’ het eeu toen mn — Hang Daf Jaar Vreugde-gefang 
Is mp nu een taft. 

j TV. 
Myn veienden Die De reden 
Des Hoochſten hunt beſteden / 
Om treurige gedachten 
* Bomen — te fachten / 

Pp; deing níet aan om-m , ontnemen / want mia bere EON Derlangt na uw (mert / 
Maar na beeugde niet. 

V. 
Die kunft hebt ban het kermen 
Dar fteenen fich erbermen / 
En bergen kunt doen ſcheenen / * * perſt upt hepen : 

mt teert mp fchhrefen/o hun artan eend ffchzett an Boor my / en treurt 
dijn fiel dat ook batt, 
En mijn heete ſcheurt 

VI. 
Still Luyt, ſtill Cyter-{naren 
H met mijn ftemum’ te paren / 
Mönſtemm' is daar te geoff toe / an ee het —* loffmoe: 

dat/hangdaar/aan’t lo | 
Bie roer u bie u bied, f ban wilden wilgen tak/ 

Dh 3 
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KIN soo  UYTSPANNINGEN. 
HEIEN Hw vreugd is mp Wind / 

BE OEREN ff eenlaftig pack. 
| | 
Í | VW Sorar mat uw ſtralen 

EEL Te helder op mp dalen ; 4 
J Stom wolcken deckt ſyn aanſicht / 

HE En maackt mp treucig maan- licht. 

bb Gp vogeltjes Die met u beckjens ſpeelt en gueelt / 

(EN mie’ herte foo licht ſtreelt / 
EE En fieelt Die tot — 

RK | My uw fem vervbeelt ——— 

| | VIIL 
Gv Schepſels die beneden 

Hit 4! Hw Schepper met gebeden / 

Hi Gp Schepſels te hier boden 

| met danch / uw Schepper / DVEN/ / 
—4 Seraphim / Cherubim / herſtelden Adamling / 

Derheff uw Schepper DIP 
Bi In beeugd-loff/ Maar ip 

k Dat ick niet me” fing. 

z… 

Niet vat het Heerlijck Weten 

Onwaardig fp gepeefen / 

Off / ick Die bepligheden 
Onwaardig acht beleden: 

Span al wat heplig ís uw krachten 
t ſamen aart. 

goat ich 's onwaardig ben: 

ech wiltig beken 
dant ick heb migdaan . 

Pant ich heb misdaan ie 

Pietdatich (MIN genegen 
Gin Toff ves Heeren fegen 

l zet fangen te vermelden) 
Î Onwillig die vertelden; 
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Helaas onwaardig ben 
Ick willig beken / 
Want ick heb migdaan. 

XI 
miet meen fch dat de paden 
Joan D' eeuwige genaden, 
Haar deuren Witten flupten / 
de aue goetheyd bupten: 

Qs Meen / Die goedheyd ſal altijd en eeuwig ſtaan. 
Doch cht ’t ontwaacbia dal : hk 
(En't willig beken) 
Want ich heb misdaan. 

All, 
Soud die hand Gods lof peten 
Soud die keel Gods loff queelen 4 
Soud dat hert fic bermatsen ! 
Die ziel ten bzeugde raken $ 
Die al haar kracht ter fonden dienſt fa lang deed ſtaan. 
Dies fch onwaardich ben 
(Ick willig bekken) 
Want ick heb migdaan. 

KEEK 
Des Heeren gunít Mp ’tleben 
En alles heeft gegeben / 
Dijn Wetend'ljckhepd op aarde 
Sorgbuldigmy bewaarde / 
Cifiet! voor aldat Goedt / De fonden was den danck/ 
Dies fcht onwaardig ben 
(Ick willig bekken) 
Cot fn Eeren· ſanck. 

XIV. 
Als Sathans liſt gelucht was / 
End ick ter neer geruckt was; 
Gons ehen-beeld geſchonden / 

Bb 

if © PAUSE, 

End —E 
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mijn heet ſpringt dickwils los ; maar dat ick deg 
(boortaan 
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392 UYTSPANNINGEN, 

re ee — — ſonden 
Niet hoorde Dan het helſch gekrÿſch Hoor my gereed / 
Gods rechterhand tot ſtraff / IED zmnger! 
De Hel tot mjn Graff 
Met een eeuwig leedt. 

XV 
Woud Bp fich mijns erbeimen; 
En betendelijch befchermen / 
Ja lteber upt fijn ficalen 
Ven lagen Menícheyd dalen, 
an ick berging. En fiet daar! Sonde was den dantk. 
Dies ick onwaardig ben — Dn 
(Heh 't willfg beken) 
Cot fijn Eeren-fanck. 

ak Vole 
Den Bram van heyl en fegen 
Ging fich deg Heyls ontleegen, 
En om tmp weer te foechen 
Bloet-fweten tn mijn Bloechen : 
En ſiet! Der Dloechen bloech He ſonden was den dank, 
Dies ick onwaardig ben * 
(Ichk't willig beken) 
Cot ſyn Eeren · ſanck. 
v3 XVII. 
De ſtrick ſjn armen knelde / 
De ſehrick fijn Ziele quelde / 
De Fechters hem / ta vreſen 
Van Gods Gericht, berweſen; 
Ip ftaat en trilt boo2’t recht / en ondantk (9 ſjn danch. 
fes ich onwaardig ben 
Ich't willig beken) 
Tot fijne eeren ſanck. 

XVIII. 
t Hert ín *t geroep verhittet / 
Het Hayr ban bloet geklittet / 
en rug met vo'en dooz· voret / met 
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IV. Deur, 39 
—* ben met Doon Dooz-bozet / 
t Bevleckt geficht kreeg niet dan ondart | 

tes ick onwaardig ben | (06 1D Danes, 
(Fecht willig beken) 
Cot fijn eeren· ſanck. 

XIX. 
Dooꝛbooꝛde voet en handen, 
Van't krups in vloek en fchanden 
Gehecht / beſpot / verwaten / 
de —— menſch verlaten, 

Gat ſonden tot ſya loon / en ondanch tot fij 
Dies ick niet waardig ben ms 
(Fecht willig bekken) 
Cot fijn eecen-fanck, 

III, PAUSE. 
XX. 

at had tek geooter denchen 
Of Godt mp kunnen fchenchen / 
Als upt fijn Bemel-throne 
— tijd} bai Ain 

020 te ſenden boor mp. gants af-a ; 
En fiet ! Mijn herte beant ea en en / Ce fchhenchen ten danck 
Was teh niet gefinde. 

XXI. 
Dooꝛ fijns Soons diere wonden 
Vergeving van mijn fonden » 
En bapljepù ban mijn banden / 
hij —* si fchanden/ 

| p Die ’t flare pack j 
Oplicht; en laag dn ak onsen 
Ant quade berwert 
Bede noch geen doed. 

5 XXII 
Jaopt hadden fijn bebelen 
Den Geeft mp kunnen Delen ; 

b5 Kom / 
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394 UVTSPANNINGEN. 
Kom ſepd Hy / ich fal ſpade 
Atrecken met genade: 
Maar laag! mijn vuple fiel heeft die Genaden · leer 
Eer ſonden peul gemaacht / 
En t’ flapen geraackt 
Deed’ het quaad te meer. 

XX IT. 
Een Koninck met Womepne’ 
Was heoz mijn ftaat te klepne; 
K Moſt ban Bodt felf bemint ſyn / 
Endoog fijn Soon fijn kint fn ; 
Cen Tiebeling / een Gunſt genoot han aller Heer 
Heeft fwereltsdzaff/ / helaas! 
Der welluſten aag 
Nugehoſen Weer. 

XXIV. 
main fiel ban ouds geſchonden / 
Het fupbze ltefd’ verbonden 
Aan ’s Hemels dierbaar Hecre, $ 
En foo gebragt ter eere / — | 
Cen top ban eer Doo foo gen heerljck trou verbond / 
Deonck weer die helſche wn 
Datoude fenijn / 
Wat de fiel eens fchond. 

X Xl 
De kracht ban ’f Hemels woorde 
Mön fiele ntet bekoorde: 

De banden ban * — 

ijn fiele niet en bonden: | 

Een troup van heylig volck ging mp ten Hemel DOD2 / 

Met woorden merch s doch fiet 

Ick boladefe ef z) 
Op het Bemelfch ſpoor. pet h ſch — 

Ben Hemel in medogen 

Den Gectt fand ban omhogen / 
Den 
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VI. D E E L, 359 

Ben eeft om mp telfchten 
En tor fijn Bups te ftichten : 

Maar laas!tk heb gemaakt(als’tligt wat mas geblugt) 
Des Hemels woning huns / | 
Ter eereloos hups / 
Dan Een aacdfche luft. 

| XXVII. 
Sep! Dat ich Chrilti leden’ 
Ten Dunvel dfenft.beftede 
Jp! vat ick heb gefchonden 
Gods gunft / en Ehetftt wonden ! 
Fol fp! fp! fe! fp 1 Mijn Heer feg hog eens fp! fp? 
Kverfoen mijn engen fiel / 
Die foo licht weer biel 
In de flabernp. 

XXVIIL 
toet hooft en oogen beechen / 
Om t herde hert te weecken, 
Om Dd’ aangebacken booshepd / 
Den ftanck ban forzgeltooghepd 
Te loffen, Doo? een ffagen dꝛop han tranen bloede 
Te ruymen upt het hect | 
In het Hemelfch bloed: 

X X1 
Bet Bloed dat ’f Memels liefde 
Onstupgden/ en geriefde 
fn ’t hulpeloos gerichte. | | 
Dijn fiel! hoe dus! ’rgeffchre | 
dan dat Heyt; Ban dien Ondanck berbaaſt my / dat ich 
(Onmachtich noch een Woord - | 
de fingenfoo’thelhoo2t) 
Epudig met een nick. 

Grafmaand 166%, 
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396 UYTSPANNINGEN, 

AANHANGSEL 
Van eenige GESANGEN die in de or: 

dre overgeflagen waren. 

EENSAAMHEYD met GOD, 
Toon: Ilibata ter beata Jeſus natalitia, Go, 

Z 

HEE HEEF HH: 
Emelích Ooge ! ult gy Dogen zij ik u zn 

EE td 
—— aans $ Haat dan alle / — vallen 

— SEE 
Apt mijn hert / en — mftaan. C O ! Heylig eenfaam! 

tet 
met ——— — — Altijd senig om-te-gaan / 

Altid eenig ————— 

LL, 

Al mijn trachten// / Min verwachten 

me) any Euro ops n Books, Co — —— — 
of Koninklijke Bibliothe FF Hoog. 



AANHARG SET 
Jona M / Mijn Godt alleen : 
Mant de klare, Segen-a’ten 
Schepden fig uptu ban een. 
O ! Heylig eenfaam ! Met Gldt gemeenfaam ! 
Was tek maar met HU gemeen 1 
Dag ich maar met HU gemeen ! 

111 
OWoeſtyne!// Daar berdmijne’ 
Moet wat fn De Wereld blintkt. 
Daar mijn oogen: Niets en hozen / 
Baar mijn oog het al ont-finckt. 
O Salig eenfaam ! Met Godt gemeenfaam ! 
Waar het al ban Godtheyd biincht ! 
Daar het al ban RRD blinckt! 

| 
ſWerels achten s, ch berachten 
Kan / ín defe Bepl-woeftijn. 
öchatten , ſtaten, Willig latent / 
Al mijn luften fonder pijn. 
O Salig eenfaam ! Met Godt gemeenfagm 
Daar ch leed’ op Hemels nDijn ! 
Daar fch lee’ op Hemels NDijn ! 

V. 
Ach! hoe nietig / Hoe verdeietig 
Is des Werelts omme-ganck ! 
Die met woorden / / Ong vermoorden / 
En verſticken met haar ſtanck. 
O Salig eenfaam ! Met Godt gemeenfaam 
@Bupze Dat bp eeuwen lanck? 
Dupꝛe Dat bep eeuwen lanck } 

VI 
Al het Heerlijck „ Is verkeerlijck 
En der Princen gunften wind, 
Llet dan dupſter / / AI den luyſter 
Die men in be Wereld vindt. 
O Salig cenfaam! Met Godt gemeenſaam 
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HEHE: 398 UYTSPANNINGEN. 
SIN zwaar ick ben deg Pemels-betend ! 

| HAA Daar ich —— — 
MM LF, 
BRIE. Mier en komen Geen onzen 
Í Ster en komt geen vbeome bp. 

Groet nog kleene: Maar alleene 
Tt Ick / em Heere Jeſu, QP. 

O Salig eenfaam ! Met Godt gemeenfaam ! 
aar fc brolijch ben / en Dap. 
Daar ich brolyck * bip, 

11 

| Met Aleeb' ick get U ſweeb ick / 
EH Jefu dooꝛ het goed’ en gqhaad : 

Met Afterf ich/ Met Heef ich 
Dat bp u te wachten ftaat. | 

| O Salig eenfaam! Met Godt gemeenfaam 
1 Daar mijn Jefus met mp gaat. 

| Waar mijn Jefus met mp gaat. 
Ì A. 

KEEN In het oordeel / Baar geen voordeel 
| CJ8/ vooꝛ pmand groot of kleen / 

J Daar geen vrienden / Beienden binden 
Is het Jeſus mp alleen! | 
O Salig eenfiam ! Met Godt gemeenfaam 
In vat oozdeel fn te tre’en 8 

— — — — — — — — — — — — 

RR EE MEN 

Siet den Sang-trant boven p. 30, 

L 

| q A⸗-botſter Echo.! Die deſtille Min 

X Dan menig Rarder/ menig Harderin / 
Án oer 
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* 

AANHANGSEL, 399 
Verſpiet: ſyt gp geftorben / nu fckteen’ 4 

—— Tek leen’, 
II. 

Min leven Uu eerſt warelck begint 
Jau't hert / m't minnen onerbaren/ mint. 
Teeft gp noch Echo, ſpreeck op mijn bzaag vp. 

J Echo. Vꝛaag bie. 

Wat ſoud' ik bragen ? Beet is mp bervuld 
Dan fo een lieflgchhepd. Maar / Echo, fuit 
Gp nopt eerft vragen / Wat Mp beet 4 NHoptpet? 

Echo. Nopt net, 

Nochthans die mint / wil felf eert fn gebraaad 
Ick min Een Die map bobben alt” bebaasr. En 
En / Echo, braagt ge maniet eens / wie fff 2 

Echo. Wie ift 2 
Vv. 

Weer-kaatfter, die noptmenfch vraagt, beaaat an mp? 
Dat's feldfaam. Ticht om dat mijn bzperp wind 
Wat felbfaam is / wat Godlijks (Dench ík) ook. 

* Echo. “ich ook, 

Ja Godluch / Want Hy fs der Weeren Heer » 
CEN Koning aller Woningen/ bol Eer, 
Vol Heerlijckheyd, bol glanfch, bol fchatt, en goed. 

Echo. En Goed ? 
k VIL 

Goed: Ha fijn onderdiende G oedigheyd 
Rag mp vooꝛ alle tijden toe berepd : 
End’ op fo oabegrDpeiijchen Wijf! Echo. En wijf” 2 

111 
Des Hemels Wijsheyd, end’ haar ſchatten al 
Sijn ſynn / Die mp Wel ra’en En hoeden fal / 
Beſpringen mp Der Bellen machten ſchoon. 

Echo. En Schoon? 

—J 
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409 UYTSPANNINGEN. 
Hp heeft alleen de Schoonhepd ban wat leeft. À 
zlaac/ Echo, bzaagt net meer/ Doch (ilt gp) geeft 
Map dupd'lijch antwoord op het geen ick wil. 

Echo. ch wil. 
IX. 

Ich fla verlegen / Wat tels Deef mijn Defend 
Zal doen. Seg / Echo, wat Hem deert / of Dient/ 
Wat Hem meeſt betendfchap doet / off ’t meefte tart? 

Echo. Et hart; 

X. 
Dat fg De ſpring van alte goed en quaad. 
Moe bzeng fch Hem Dat beft toe / dat mjn daad 

elbe ntet en Dp ten ramp'ge Dood? | 
wed f | Echo. Gedood: 

XL — | 
Ist hert Hem lief fn ’t liefde ber berbzand 2 
So heplfg’ ich Herm dat ten rbe op” qa 

Enſſcheyb' ick met mijn heet-bloedt” Echo, 48. | 
* Echo. O Tal 

XII 
Maar laas! ick boel mijn trage ſorgloosheyd 

Pan foo een —* dickwils J en 

eg/ Echo, Wat mp meeft ten quade toog [ 
— Echo. »Et Oog: 

XIII. 
gperlepbend oog! ick ſteecku willig upt. 

Ich heb u nu niet meer ban Doen en flupt 
Al mijn begeerten in Het On-fichtbaar. | 

Echo, Sichtbaar: 
XIV. 

Sichtbaar / vat ’s waar, maar door't Geloov alleen. 

+ Geloov, dat en gen? bet ee en , — 

le hent't Geloov / wie kent de kragt Die 't Geeft. 
F Echo. it ’t heeft 

XV. 
ED’ ontfanger maar bekent. Een naam hoorwoa fang Mat / 
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AANHANGeseEr 
Maar / Echo /’H ga na burg, en ma De Sonne daalt in tWeſt // den dag —— 

cho. Gaat heen 

401 

nen re vt 

Hoymaand 1668, 

— 
JESUS LIEFDE. 

Toon: Als eeu — balſem. 

— 
Jele die genepgt tot lieben/ Alti DO lieber lieft dan 

Iet — Sen Wat u — heeft; Die mel Pleegt 

ESSE: WEES een Lap: te hlienen Door een nn onderfchepd. 

— zi — EEE — ERE 

11 
Jeſus is het doel der Minne 
Daar de naalde ban onf” —* Billijck op gebeftigt werd. 
8 niet eſus't Wit der ſimen Daar fp biltijck: benen gaan & Siele/ waarom bii bf op ftaan # 
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UYTPSANNINGEN, 

EIT. 

Hebt gp’t minnen dan vergeten 3 

Is in t hert Die foete kragt / 

Die het alles 1’ onder · bꝛagt / 

Selfs nu t' onder? of verfleten? 

CJ De min / alg ober al / 

Bp u nie: Meet ie getal 4 
Vv. 

is dat nfet mijn fiel/ Het leben 

Pan uleben fs Be Min, 

En uw finnelofe fin 

Heeft u dickwyls (90 gedreben 

dot een wereltſch metig ding / 

Of u leven daar * hing. 

»Tis maar / ſiele / dat u d' oogen 

Of Boog blinde onwetenhepd / 

Of Boog dwaling fijn miflepat: 

Of fijn ban haar wit berbiogen / 

oog het ſchieljck tuſſchen ftaan. 

Dan een walmt / eens waag / en Waan. 

VI 

& ig veeleer / om Dat die waarheyd 

Die tn Jeſu't goed belooft / 

Pan mp ntet en werd gelooft. 

Die nogthans ſoo paft / ſoo klaar lept : 

Siele / ſeg wat neemt ap aan — 

Kunt gp op hr 1 ftaan > 

Snode fchepftels , herte-otenen |, 

Bie dewüil gy ſachtjes ſtreelt / 

My vaſt ban mijn Jefus freeit ; 

ech wait u niet meer gelleven⸗ 

Efa niet lieven: En uw ſtutt 

Sp mp ſlegs Hoor nood en HUL 
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AANHANG sei; 

Send / Orecr, utr eer, Ui Li ’ Dat die Diepe —— den Ren Jan mijn dupftee nele fchepdt / Send uw waarheyd, fend geloben / En Met cen geboeglijch woord (Weet ich) ig Mijn fiel beoogt. 
X 

Dan fal ja Mijn fiel el obe Dat De werelt acht * Piets Dat fp ſelbe niet en ſtet; 
en maat achten boben 

d Piet / en fmaakt/ en 
| Daar De werel t foo om nn 4 

Dan fal fa mijn ſiele lteben Aum, daar dat grote goed (Dat gp ong geloben Doet) J bewaart legt: @n dte dieven / Dieben door Mijn ongelooff / Wrijgen ’t hert ntet meer ten roof. 
— — 

—— —— — re ⸗ — — 

GENADEN A F 

—— — 

— 

— — — — —— me — * — 

GROND. 
Poon: | von: Alseen uytgeftorten , &c. ende fiet pag, 4 

L 
D gepekolcken / nare J conden Als Hooz mp un a and | Sie ick / Duncht mp, ** ein 5 ondoorgrondelijcke gronden an Gods liefde fonder peni / 4 Jan het onbegrepen Hepl. 

Ct 2 
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UYTSPANNINGEN, 

TL 

dit Ber de bergen / cer de Dalen 

WLS Zeſen / daalden, hoog en leeg / 
| Eer daar damp ban d' aarde ſteeg / 

HEEM Eer de Son / of Maan haar ſtralen 

Ei Sonden,/ ’t water wiſt fj tP ; 

— daalde Godes gunſt OP MP. 

KEN oh Hag noch niet/ en ’k was verkoren 

iE | | Een hetfelf ntet/ en Het Goed 

8 90 Dat ons eenwig faal'gen Moet 

GRE {- Pag (al eer ick was gebozen) 

Î Ger ich ’t wenfchte / toe- gedacht / 

9 Dat my nu werd toe-getaacht. 

1 woe fch eerſt Dit licht aanfchouwde 

it Sag ich dat mijn oogen boof 
IE Sonder hepl/ EN hoopeloos. 

Hi 3 Ferfte dichtfel bat ick bouwde 

Ai Was / van mijn Hepl af te gaan / 

4 En níet dan in my te (taan. 

Ger mp odt woud ffen bederven 
Daar ich ten berderde — 

p mp flur te rugge riep: 

8 * „Soon fat liever ſterven 

| Zepd' p/ een berbloeckte Dood / 

| Pan gp ſterven in * Nood!
 

VI. 

EE) a dien Soon ick t'hantsu geve 

EEN Deep met u door ben Geeft 

Een fp / en uw fiel geneeſt / 

In uwone, mu ledge / | 

| Tor vat eeng volmaackte * 

Bꝛeng wia fiel tat DOLE preugd
 bie 
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AANHANGSEn. 
VIL 

Diepe kolchen/ nare gronden / en af-gcond is nu Pier 
259 De Dienten die men fiet In deeſgrondelooſe— ronden, dan het onbegzepen bepl/ Van Gods Liefde fonder pent, 

nt 

— G— —— 

AANGENOMENE ZIELE. 
d Op én toon van Píal, roo, Gy volkeren des aartrijcks al, 

Of 
Feliu die uw’s Rake is, 

— aan 
mn a D TEESE — ESSE B hee le Ziel Die flechte maagd / Die liefde 

EEE teecht ‚noch liefde dzaagt/ Der Mits haar bup le wal- Etienne p pien hepd/ Cn doodíg’ ongevoeli ijckheyd / 
LI. 

En foo fp hoch haar min b 
ppd ee pij tn baar liefde inbe ke 

at; Dan/ om een hup 
Cot boelen ban de felbe flag. 0D 

UIT. 
Abiecd ín haar Bed ban bob d 

i n UL dwalend van Den Opper- Heer * 
C E 3 
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End 

sg  UYTSPANNINGEN: 
Ten Godt des Hemels AAN gefien / 

En Die nam voor ar gunft te bien. 

mijn edelfchepfel ſeyd Hy » wat 

Verdwaaſt u van Het lebens pant ! 

En heeft u ſoeten glans Det booft / 

Pan cierlckheyt is en all's berooft
 2 

Ick ſchiep u OM by my te fijn: 

Mijn beeld was uw vertierſel
 ‚ mijn 

Gemeenfchap Was uw fatigh
epd / 

ki Mijn gunſt uws * vprolikheyd. 

— 

_ 

— — — — een 

en fiet nu ftp ’t alies quöt / 
sm Dat ap af-geweken (Dt. | 

Son mik mijn Lam / Kom duifje teer 

| ben Gods Soon, fck fat u Weer 

41 Jen VII 

Met mijnen Vader wel boert ff
aan / 

Hi ch teech u ’s Vaders Beeld weer aan / 

Û Sat koftelijche Cierlyck Daar ; 

r Gelooft mijn lefd J trouwe maart. 

| | Hw Schulden hel ick tot mijn ſchult 

| Gemaackt / en'tljden upt gedult / 

| en met een bloed ge fw
eete-drop 

| Sedroncken 't grondig toognen-fop. 

4 | Mijn huys liet ick, en aan mijn fp 
| | derwoꝛf ick plaats voor ù by My * 

—4 Each —* af’t hleed ban Heerl
ijckheyd 

| En kreeg u Dat ban Heylighe
yt. 

j 

| , s mijn trouw / ik iam, wat dut gp Daar s MGR trou 

| 1 En wacht daar op MJN Segen-fECOOM, EN 
deld gaar ſchiet De Siel OP upt den drdom / 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174) 20 



oe inie ME — — —— 

AANHANEGSEz: 
Xl. 

En twijfelt eerſt Of ’t Jefus meent - Want noch ig —— beefteent Sijn woord herfeat het en fijn Geet Dan fmeit de iel, en fincht bebzeert / 
J. 

Enroept verbaaſt/ Min Rr 
In lieve Jeſu! * eg Eeen Slaat gp °t oog ban uw Goedigheyt, Op mijn geringe dienftbaarheyt. 

| L, 

UW Maagt en is niet waard d e Ee erp —— lof-te-boen ; —* 
EVP MP/ oHeer? u Faa 

Geſthied danalg W ———— 

407 

Soo ſal ch dan mijn herte gaa Û n ppp mijn Beer / befteben : aan 00 Menig boel voor deer’ verplicht, <p nu op u mijn cots gefttcht. 
—* V. 

Nu will / nu fat mijns lebens thu jn; ns trant —2 lich fijn / Dien ffaat dien ſtandt/ 4 Jagt unt d' Hel tot’8 Hemeifch troen ods Kind, en Bruyd van Godes Soon. 
To. Grafinaand 1639, 

EENDEN Zi ME 

A 
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an € PEPR ete Pe * 

HEEN Lof UYTSPANNINGEN. 

— AANDACHTEN 
JET Op het falig Sterven 

| \ Van 

EN DJOHANNESTHEODORIUS 
—* Vander WENDE N, 
J | 

Ĳ | J Overleden in t jaar 1664. 

ME | J 

KOI Een Jongman / die fn ’t dupfter entkel licht Wad; 
| E Gen Nañ / fo deugdſaam / of hp maar ban Deugd 

was / 
kl Gen Man/ Dien wie maar Hood’ of fag gefticht was / 

bi, Een Man / die D2oebig fcheen en bol ban bzeugd was / 

Lie 6 Een Man / Die Geeſtelyck / alsof hr eeft was / 

| Gen Man / die aan fich felben alg ganfch dood Was/ 
KHE Een Man / die ín gebaren onbebzeeft Was / 
4 Een Man / Die onberwzickelijch in nood was / 
Li Een Man / die after wereldlingen fmert Was / 
ĳ Een Man / die alter Hemelingen oog Was / 
dt Een Man / die in den Hemel met het hert WAS / 
HI Een Man / Die hier im werck / en cuft om hoog was/ 

| den Man, díe Hemels wijshepd feer gewend was / 

gren Man / Dieng raad ban D2omen nopt gew2aacht 

Gen Man / Die meeft fijn hennerg onbekend was 

Een Man / Die fmeeg/ en fwijgende befpzaackt was / 

KMA se nu helaas ! d' ondanckbze werld ontogen / 

| dl En daar Hp fo lang been-gng heen-gevlogen. 

| Maarom of Vander wenden ‚ bpfijn Van 

| men Menſchen niet behend Was 
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AANHANGSEY 
Om dat he Van den He mde Mel maar Af-was/ en bar De wereld ongetwent en 
De Goedheyd had u | 

pt ongemeen Da Fen Keurtteen hem geenen on GAAT op mer on-nabolgelijchke unft/ Cen nieuwe Naai boog eeuwig ftond gefchaeben, 
Cen Naam ban fo een du d e a, bel ne een bevlogen — En IEGE ; Of Dien onkundig niet en ac Cen (p bp felf dien gunftig heeft berhkvaen. 
Die Steen, die Naam twa ke Bp als hont voet pre * ſo weerdig dat 

| 18 kondfchap van fijn Naa een | Ger poelbhepd) groormoeviglich — 
Den Hemel had dien Keu \eur-{teen tôt éen — Cen toets’ op eerd gegeben / * F ei Wie Johan maar ban ’t gemeen oud achten / wie Wen Bemel-hoog verheben / 
En des wie deſe Naamook he | beeft. dn De Heere mocht bp — ** / * — kende Johan NOG fijn naam fchter níet 20p foo Deel wyſen / foo beelt wereld-hloecken : 
(Cot dat Bp dood mag: doe begondmen meer 

dan Johans Naam te baozen : Jiet onder / Want gemeenlijck Deugdes Eer En agting werd met ’s Deugdſaams dood gebooren. 
Vra. Maar waarom ſterft Een ſo met deugd bepe⸗ reld? 
J. Antw, 't Geen aan een dupſter oog het Sonne⸗ 

Et 5 t Geen 

cht is / 
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410 UYTSPANNINGEN. 

t Geen aaneen teder’ hand een fwaar gewigt is / 

Geen aan een buple fleckt het fupbze fout is / 

t Geen aan een fog den Piamanr/ of t goud is / 

Geen aan een Sot een caad heplfaam en Wijg fB / 

»t Been aan een fiehe maag geſonde ſphs is / 
t Geen aan een bandelofe een fcherpe Wet is / 
Geen aan een pynelcke kont 't Lancet 18 / 

st Geen aan een Waalge-fiecht de Medichnis / 

Seen aan een berfchje wond de geeft ban Wijn 18 / 

»t een aan een Woedend peerd Den engen toom (9 / 

’ Been aan een Deeeſe vogt den feifſchen ſtroom is / 

Dat was foo Deugdſaam eenen aan De Wereld 

ES II. Antw. 
Hel Is wonder Dat den Sepl · ſteen naar iet Noorden 

| w plt 3 
|: is t wonder Dat Het bolle bocht te boorden pit 

| €48 't wonder Dat de ſteen tn ’'t nat te gronde gaat » 

dit Eg °t wonder Dat den Hemel tn het ronde gaat 

bt 0 | Efg’t wonder dat't boldzagen Lam te boozfchijn komt 
Mk Eg °t wonder dat de Moꝛgen· Zon ten doorſchin 

L4 komt % 
Mil Is °t wonder Dat men Daar komt Daar men Genen 
an aakt 2 * 
Al qe wonder daten t” epnde ban fijn wenen raakt? 

Atli Eg”t wonder dat den blam Han’: bier na boven fnelt? 
| €43 't wonder Dat een Saper eend fijn ſchoven telt 3 

| AIs ’t Wonder Dât ve pijl Blfegt foo den Hoge ſtaat? 

oo fg het vꝛeemdꝰ Dat Johan HAAT om hoge gaat. 
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ÄANHANGSE IT; 4 1x 

v 

PUN T-DICHTEN. 
Op eene weder-horige fchoon van Lighaam, 

2D handen fijn wel ſagt; faat fijn u teere w Hw armen;f t; ĳ ken pn | fijn wel fachtsfacht ſyn uw pꝛeuptſche 

eel en ſtem is ſacht: facht is den ganſchen Aws aanfehijng; ’t ís al facht; hard ig ———— 

Op den Verrader Judas. 
Jen ſegt bat Judas boog fijn Meeſter hee * 

| É N son vechten meefter beeft'et aan hem —— Pant fiet De Dupbel was fijn meeſter: dte mer taden/ Ce gelt-fucht/ Blaglijek hem beraan beeft en berra'en. 
Op een die Gods Woord lief heeft, 

Wat fs Niklaas dat u met liefden heeft bel aden Datis u haaſt gefepd/ Het te een eenig ese 
Kom feg bet Mmp/ Beel-lfgt fal felt u wet beraden 5 Sch heb 'tu daar gefepd; Hebt gp het níet gehoort? 

Op een die Gods Woord niet lief en heeft, 
Gp feat Lonifap k heb geen tijd Gods 00 | En alfmen u de tijd beeizing jet sem te tefen., 
Sog bind ge wel ercups / en kunt waaragtia weren, - Kheb / (fegt op) tuds genoeg; maar tot Het Wefen niet, 

De Waarheyd verdraydt. 
Mön Teeragar ſegt altijd / he Bnn gt althd / het ſwaarſt moet’: meeſte 
Siet Daarom acht ick oock het fine Goud peel meer 

| Dan 
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au  UYTSPANNINGEN. 
Dan al fjn woorden. Dwaaſſick bzeef"dat gp verlegen 

amet fuickt een fwaart’ ter hell eeclang fult fincken neer. 

Op 

Mene grauwfame Confcientie- verwoefting. 

feb-ja , Bat is een geval ban uw Confetentp / 
Segt gp / en ſoeckt daar op des Kerckenraats ſententp. 

Maar tis abups / mijn Detend; ſeg my / Hoe 19 Dit cen 

Geval van uwgewiff? Want gp en Hebt'er geen. 

En! wilt het geen geval ban uw Gewiflmeer heten / 

Zaar noemt het een gewis verval vanuw Geweten. 

Op eene Godtfalige fwack van Lighaam, 

te weten / 

D.JOH ANNES vander W ENDEN, 

Johannes wenfchte bat fijn lighaam friſch baar / 
Dewÿil fijn ſiel des Hemels Hepl geniet : 

Ick ſeyd / den Hemel hter op aard wel fg / MAAT 

D’ Opftanding en bereyckt Ben menſch Bier níet. 

Ongelijcks Quytíchelding. 

gijn befend ban mp met hulp beweldaadt / heeft hem 

ergrepen / en aan and2e tſjnn' vergeven, 

a Stel en lijf met ſpys en dranck vergeven: 

Miegik/ nu t al vergeven is / vergeev’ ’t hem. 

Op eenen Leugenaar, 

| j ſparen De waarheyd, vrtend fjt ap gewoon te {paren , 

gaar die ſich inbeeldt / DAEGP metten jd * 
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5 AANHANG SsEr 413 en groten (chat ban waarhepd ſu Die mift; Want dug raackt alie —— jt Ich waarſchouw u/ foo OP gewoon te legen * Soo vooꝛt gaat/ en uin eben menſch bedele t / @p ſult eeclang u ſelben oock bedetegén / : Cn menen dat gp waar fegt als op ſegt. 

Een trouw Dienaar, 

Godt fonder trout te dienen fg | 00 goe (8 Hem ín trouw te dfenen : * El (dor Ich in Dit leben met of fonder bout // fin) Wil Hem getrouwt / of ongetroutwt getrout // fijn. 
Eenen Voorganger, 

Gy fegt dat AP Voorganger op de j pn 002 Deef Wuiderais rn ‘dats eng pel ———— en gp bedetegt u felf: want (ſeg mw) lende : 4 el een fmaad der Cheiſt nen⸗ En berbzepde ip leben ’g Beeren naam © hoe gaar gp voor pe efftem? pilaar unter balfchj voorſtaan⸗ t bft uw (tem flegs niet uw gang bet fpoo2 ; @Pp gaat fe lv nict ; boe foud gp andere voorgaan: 

Nood-fpraack, 

Als MA. gefond wag en fijn bolck gefond wa Kond hp befporten/ Die Godt in * he / met —— —— ſepden ſonder Feeſt/ 
Ju HEEEELS/ hettersſyn't !uſteeds ín fi Jeu beeft de peft ’t onnofel heit — oe * De Man mer Peeft en altijdt op der loop / En foecht bp fuite Bidders trooſt en boop: Soo bee ſchiit in, Of buyten nood te fpzehent. 

Dwaling- 
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# 90 414 UYTSPANNINGEN, 

Ii D waling-lofe dwvaal-fterren , of de 'T waalf A pofteleri, 

BERDE Sp vwaalden door dit groote Lond 

Hin Uig lichten / Die Govs faalge leeren 
4E Perkondigden / en ‘toud Verbond 
| | | Fn ’t nieuw / boorfpoedfg om Deen heren. 

Hen Efnt’t Dwalen het gelepde ban 
EN g5ovs Geeft haar hoed'de voor De falen / 

0 Sjn’t Lichten! wel ick noem’ haar dan 
EE A Dwaal-fterren die niet kunnen dwalen. 

| | 

Bi | Beweging. 

Mijn Heeraar heeft mp’t herte Doog Bewogen / 
Om onbelweeglijch in Gods weg te gaan: 

t Wat is nfet bzeemd/ want fijn fhandbaftig pogen 

ĳ Boud onbeweegelijch beweeglijck aan : 
| Sch was beweegelijch door onbeweeglijck aanftaan 

| Hi Enonbeweegtjck vaft door fijn beweeglgch aanraan. 

Op 

Et Des Heeren Gods Boeck, 

of de H. SCHRIFTURE. 

Er HM Oud is / boorde werld / begeerlick / 

En — zand en fand met luft vermeertijck / 
| Ei pracht en hooge Sraten Beerijch ; 
EEE Dpamanten on-berteerljeh; 
EE tort en Kleed fijn on-ontbeerlijk / 
| | > pgel-geftelde feven eerlijck / 
ENEN eter wijfen ſchriften leecljch; _ 

| J raar dit Boeck 18 oneerdeerijck. 

ELL |  Grootft 
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A ANHANGs R U. 

t Grootft verlies. 

OQuaad-aart had doop mepneed bermoord fi | * hu beklaagt hp t lor dat hem befeaaan ter m bat met fn gewis fijn (aat berbíel, ARaar dat ’s een klepn berltes als ’ ai verloren is. 
Hoofdt-en Leden Meuyterye, en Tyrannye, 

Off ick de Leden fonder Hooft ffe hollen aen Off ich ’t Hooft fie fonder leden palin / Es PD bp mp ban wepntn onderfchepd. — 8 ———— Een lomp lijf ſonder Hooft rolt - 8 pn tis een Hooffdig hotten alg het Booft hole: Gebaarlck Dui, {8 holten met beleyd. & 

Befchuldigde Onfchuld, 
Jan hef fijn hand en arc ù ygd Met holle leden Pet prak Peter Wijs ontweek die lag, en fepù —* en quetſt; bepd prtend/ het is mp 
Dat ick voor eens pareer / dan opuw bu ven floeg Jan toe / en mis, en gainer ín Ben lg ai heug en kinnebach hem fpleet/ doe riep bp/ Pier! fchuid (8 dat in mp dug querf'en fra bol bloer/wans Mad op niet bofeldch ontweken / “äftond noch hier. 

Fleuyten, 
F2. B. er leegt beet roote fleuyte En geeft aan Stel en fen lffen dood é Daar bam faa fet een moord / en oberlaft a —— geen menſch tec werelt nood ſag Ben! ſegt gp / felf berwondert / hoede hug an Menſchen gunſt en Detendfehan me veroberen * 

En 
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416 UYTSPANNINGEN. 
En Hoe De naam Ban Land of Prins MP Dug 

EEEN oog ingebeelde welbaard kan betoberen. 
Tis of een foet geſpeel mp trock / en blindd/ 

HEEN En dwong. nick geen magt had mp te ffeupten ; 

AEM Daar ick mijn goed / quanfups Lan etch bemind) 

LH en vreemden aan Mijn epgen diſch fie beupten/ 

HH @ot dat ík’ Daders eef (af-aacdtg kind) 

Lie Derieerd fie/ en fijn ponden al te beuprens 
EEE Dꝛiend / wilt gp weten Wat u dus ontfint # 

—94 De Dupyvei ſpeelt u dwaas / op ſulcke Fleuyten. 

Verkeerde voorſichtigheyd. 

Q. ſeyd Bp was op eltke flag verdacht , 

En dadkom woud fijn bpand niet verfpreken , 

Verfprack ſich met fijn VBꝛiend om fo te breken 

Sijn Haterg raad / fo maackt bp fich verdacht, 

39002 opt: en heeft maar eend ben flag gebroken | 

Dug met verdacht fijn heeft hy fich verdacht » 

En met verfproken , heeft he ſith verfproken. 

Slaaffche Vryheyd. 

Ai — jèt 
f » feat Niklaas mijn aardig vey / en fch kan nt 
dl Sn —* toom fijn / maar ick moet mjn wille doen. 

| Lek kan niet, ſegt ap/ en ick moet; ER mertkt gp dan nee, 

HA Dat ge in fehijn ban bzp u voor geen dwank kuntho en, 

Uyt-gelefen Boecken. 

| Enfeat/ gp hebr uw has en Kamer bol, 

EL Bofjnutw bag; uw Kamer en ’er hoechen 

| | Dol wijshepd/ maar uw harſens blyven holl. 

BENE Wat beater u Andries of gp met pijn 

| 1! En groote heft heel boechen faam vergadert / en 

| | | | Ndries qp ſtoft op uyt=gelefen Boecken / 
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AANHANGSEL, 417 

En fetfe daar en ftoft daar op. Dan fijn 
En ftaan fp Wel beftoft ; Maar niet Dooz-bladerd / 
Eu niet doog-bladerd / fijn fp Wel gepreſen / 
Wel uyt-gelefen , Maar ntet uytr-gelefen. 

Hoog-hertigheyd, 

HHOog-hert ftaat op de wacht ban hoger ampt en eere/ 
Des bangt ho aan al beoeg der hogen trant en leete/ 

En komt hem een Der hlepnen in ’t gemoet; Bp fiet 
ijn vi maar weerdigt hem fijn diere weer groet 

niet. 
Soud fo een hooghend op fo laag eẽ laaghepd agt flaans 
Neen / neen/foldaten groeten niet Die op de wacht ftaan, 

Verdraagfaamheyd. 

‚ Verdraagfaamheyd (riep Diotreeph) verdragen 
Moet D' een den and’ren/ en hp had het noeft / 
Met bzome Leeraars ban haar plaatg te jagert. 
Nu ſie'k / hp meent verdragen naar het woelt. 

ldele Menfchen-vreefe., 

Het Dolk begint'er twee Wat vrefelijckteachten 
Gauwas Johannes/ maar eenvoudigen oprecht. 
Boos is #2. B. maat boten heel on-afgerecht. 

Ihkſeg/ tgemeẽ en heeft ban deeg geen quaad te wagtẽ 
Want ate is arg genoeg maar is niet erg genoeg/ 

Endeef iS erg genoeg / maar is niet arg genotg. 

Soet-voericheyd, 

N faut Wil ’t gemack ín’t fetten bari fijn boeten / 
Baar aan Deeg fp Be Weg geen rupmte meer 

EEn heeft; en Dug de wagen fulr fal moeten 
Beskopen / met ten dijck van boven neer. 

" Beer Liudowijck te vecht iT Treed ſacht 
d OUD 
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418 UYTSPANNINGEN, 
oud Zand en Bolch gebieden tot haar hep! / 
So hp fijn fachten aart niet al om meeb-gebzagt. 
Maar nu ts Hem een heubeltje te ſtepl. 

Bp fiet wel hoe men ’t vecht cecht-upt betrachten 
zoeft / maar daar tegen fo beel weder · ſtand / 
En fo beel onbeboegtijchhepds fijn (achten 
Wis tred / dat Bp het all’ flaat Ban De hand. 
En duld veel lteber's boter onrechte ſchreden 
Tenonhepl / danhp miſte cuft en brede. 

M EDPITA 

Op't 

Sacrament des H. Avondtmaals. 
J. 

Eplige Zion! Komtlovenſen ceren 

Uw Werder; HB hepl/ en uw lepder cn Heere / 
met liederen / Pſalmen en alle gefang : 

Doet v2p wat gy kunt met fijn Fame te loden / 

Sijn Paam gaat doch al wat gp kunt te boben 
U loflgechfte loff is geen es nde banch. 

Daar fiel Daar bomen op nfeuwg boo2 uw oogen / 

Die fichtbare panden onfichtbaaru toogen / 

Dat levend' en lebendigmakende brood / 

ar eertijtg de Heylige hebben gegeten / 

Manneer fp met Jeſu ren diſſe gefeten / 

Het Avondmaal — nt: nacht boog fijn doodt. 

eplige Zion u lof (p volkomen / f 

— laat pringen / laat jupchen de brommen / 

Span in al uw ſin / al uw hart / al ulo kragt ki F 
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AANHANGSEL, 

Maar fiet gp Die liebe / die waardige panden / 
Gen gift han Hie tene Die waardige handen / 
Een brucht ban Die de droebige nacht, 

Stet gp daar Wel op deſe tafel berfchinen / 
Dar Pafcha, dat Kam dat het Bude berdwijnen / 

Met Oude verdwijnen alg ſchaduwen doet 2 
Ber nteuwe dat doet ond Het Oude verſupmen / 
t Waaragtige lichaam De ſchaduwe rupmen / 
De dupftere nacht vaa ben dag wijchen moet: 

Dat onfelfebe/ en llevende Morge 
Weed ont onfe fiel foo Wel te beſorgen / 
Dat bootfen wp hem tot gedachtenis na: 

Daar leerde hp ong om fijn ilefde te toogen | 
Dit brood / en dien Wijn boden fich te verhoogen / 
Cot heplige panden ban hepl en gene. 

VI 
Gaat het uw fien en bege hpen / te boen / 
Bier gelt nog gefigt/ / nog begeip / maar geloben / 

"EC 18 ber boben al dat men fiet en ombatt : 
Godts vleeſch fg hler ſphs / en (ijn bloedt kan mer 

drincken / | 
Bp Blijft die hy was boben bzeechen en fchinchen 
Ach krijg dat teh hebb term boozen beſat. 

J 
eemtmen dit vbleeſeh / het Werd niet geſneden / 
en werd niet gebroken / gedeplt ín fijn leden / 
men geeft het en krijgt hee geheel onberfeert à 

Wen eenen die Brijgt het / en dupſent Daar neben 
Wat d' eene Daar krijgt / heeft den anderen eben 
Soo gqꝛoot / en wie 77 rd nfemant berteert, 

goeden en Buaden die nemen Hier ſphſe / 
Maar Goeden en Quaden op andere wyÿſe / 

Serſchepdene wife ban —* en doot: 
2 

* Pian 
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425 UYTSPANNINGEN, 
Daar eetmen de doot / fie ! daar eetmen etleb ® wonder } het eene b2ood bepde — * 

zengt d' eene in bzꝛeughde / end’ ander in noot. 
IX 

Werd noch het bzoodt boor uw oogen qe 
Gedenckt dat Jeſus nogtang ongetaoben —9* 
Kan blijben geheel; end’ en twĳffele niet! 

De fake die Werd nog gekreuckt / nog gefneden-/ Met teecken heeft't fngdenen brelen geleden / 
«C waaragtige bzood dat daar neben gaat/ntet. 

Daar Werd de fpĳjfe der Bemelfche Goden 
Den repfenden menfchen op aarde geboden / 
À De fpijfe Der kind’ten (houdt honden daar ban :) Bedupdet met Iſack ten offer berlwefen / 
Cen Lam upt de kudde ten Pafchagetefen / 
De Vaders Betr mer het Hemelſche Man. 

Tieflüchen Herder! waarachtige ſpÿſe! 
Ol Jeſu wil ons u genade bediend 
Kom lepd ons en wepd ong / laat ong berrijfert j De fon banugunft/ en bop ſullen u pzijfen 
Dewyl wy onder de lebende fijn : 

Gp kunt fet doch alles en Weten en wercken / 
Defterflichte boeden/ de zwacke berfterchen ; 
Ochlbeeng ons Och! beeng ons in d’ eeuwige perken / 
Waar wp dan u gunſt ſonder epndfgen merken: | 
H gunst fonder ongunſt / u heyl fonder pijn. 
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AANHANGSEL. 421 

TefingenopdeBRrurLorr 

Van | 

d'Heer DIRCK van LODENSTEYN, 

Schepen ende Raad, als mede Bewint-hebber van- 
de Ooft-Indifche Maatfchappy tot DELF, 

Ende 

Juftt. AMELI A de BER GG. 

Inden Echt t' famen komende op den 28. Slagt- 

maant 1662. 

Als, Doen ickwas. fiet pag. 99. 

H welaanl Het voorhooft eens ontfconft? 
En wy meer upt-gelaten 3 

Dant den Hemel druypt ban den Hemel fegen neer; 
Pu wy d' Echt (bykans in De pdelheyd 

Pan luft / ban fchat/, ban Staten 

Tupfterloos) heeftelt binden in haar voorige cer: 

Dat de Wereld ga// Tot haar Egt/ tot haar (cha; 

maar nu Tzoutwt DIEDERICK AMELIA. 

DIEDERICK , AMELIA, díe bꝛouw 

an dupſent uptgeleſen / 

Die de wereld fiet/ maar en Hent haar Waarde miet: 

Want he kent haar Heer / nog Geeft, nog glanſch 

Die hogerntet gevefen 
Tan het figtbaar Fond) al ’t onfigtbaar niet en fiet, 

Als dit keurlijcke oog //’t Sígtbaar al ontbloog / 
Muam tonfigtbaar genoegen ban om hoog. 

Moen he was ín ’t Bloepen bart fijn (HD / 
DE 3 
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REN 422 UYTSPANNINGEN. 
J — | In tgroepen ban fijn dagen/ BE HEEN Stond der fielen Peft Hem tn oorlog te trots ; BE NEEN Winnens maar/ ooch wijcheng ntet-gefind / | Seugd- krachtig dien berjagen Í Ha RR 5 vakke Dien / Die geftrengeld aan den 

| | | Oubekontimert leeft // Deoz neen pand beeft / Et Want hee Hepl door beloften machten geeft. 
| t Wüs bermuft des Konings had een Pouw 

Op 't heerelfchft befchzeben / Sp BEEN Die na foo een ſtryd / foo een oberwinner paft : 63 Dien de gunſt Des Hemels felf ten toon | | Cen fege-kroon foud geben 2 Spr. 198 14. Doch ben foech fijn dierbare toon-genoot belaft ; 
eaf * weg / dats den Kaan // Dien den Hemel 

En geen Menſch / dan ben Hemeling berftaat. 

A Seu ad Wig dat Hontnglijek vernuft REEL (Onfeilbaarlijch gedaehen) 
Í Beſen ſcetk belaftmet een God-fpzaak ban gewipt : | Dat in tienmeal hondert daden een | 

di — wers igvijsn te (eben 
| Anden ſoude / en Dat noch aiteen bn ’t Wemel 

Aid Is het wonderbaar // Da, ban DIED'RICK baan | In verſoeckt meer dan Dafemaal ſeven Haar 2 

Spoed-rijch paar } Wiens oberdter gelucht 
aat boven ong befeffen / 

Soo een Bepl/ en bond / jupchen bop u bzfend’ljck toe 
Enden gunft bes Hemels willen wp ' 

Met win danch verheffen / 
| Dat foe hect en ſiel Dat foo Mond en Conge boe 1 
| Amant Die fn bit Dal / Windt een Gaad onder al / 
| Vindt deg Hemels Des Hemels bel-gebal. Spr. pes 

| aat 

— * 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



/ 

A ANHANGS EL, 423 

Taat ons toe / Denfegen ban om hoog 
Te wenschen op uw Hoofden / 

er wp Dwalen in uwer Baligheden ſtroom; 

Bant al ceed Den Hemel fich oniflupt / 

(Och! dat wp’t maar geloofden 

En ong fuchten daar henen ſucht'den (onder toom?!) 

@m ons fiul vegeer // / Met een Zalige Heer 
In een zegen te laten op U neer. 

8 Hemels ſorg fp opt Hoo? u beforgt / 
Cen ſorg boor ups en Habe / | 

Die alg Bpye log-laat vervliegen alg De Bind: 
8 Hemels ſorgu ſeg'ne / dat het uw 

U Merke, ufpijfe/ u hade / 

t Geen gp fonder hem tn het uwe níet en vindt. 
Doͤch fu Feehtec-hand// Gede het al/ als vant 

Heplig ijden / een overgunſtig pand. 

Deemt het upt die wonden al bebloed 
Woo dien Geeft begenadigt; 

En Die liefde-geond doet u meer goed Dan Het goed 2 
Dit berdzijft ben dullen overdaad / 

En Gier-fucht onberfadigt / 
Die het hert fn Liefd tot fijn leden fmelten Doet: 

Dieu wijshept geeft // Die meergeeft, die meer 
heeft, Ô 

Daarmen ’t wisheeft, eneeuwigh Salig leeft. 

ug ontforgts Den Hemel u het Hepl 
In bredige gedachten 

Overvðᷣloedig ſmaken en vaken gunſtig doe; 
Doe het hect, ’t nu ſchuldeloos gewis / 

Op gꝛooter vꝛeugde wachten 
En ſich Heffen in fooeen Staat ten Hemel toe. 

Aller gunften ſpring / 's Hemels gunfteling 
Tot fijn hert tot hare/ aint 
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| 424 UYTSPANNINGEN. 
HENNING oort Gelooff / Dus heereln 

BE MEN ——— ** ted ze BOE AIEE KH J 10 J | ii es EEN meuw hert / en nieuwen baften EEN 5 
| | Die aanſchouwt / en (Deuchend feb | | e 
| Per ———— Daden / ) en 
EEN s /en beeeſſoos / alleen ben Hem 

| Die ſig hier in tſtoff / Daft berendt ten daa veeeſt: 
Aer de Seraphijns in het Hemels Hoff. | 

1 N Dat het licht ban’t onnaſ | | 
—4— | he | peurlijch Wic ki Ei Jun t Heylſaam NDoozd vat — | ltd u beftcaal én een Cuft-laog onderſoech: | Dat den Geeft het Saligende 100020 Fn lefen/ hoozen / ſpreken Speepnde voor uw Ziel alg een Wel-geopend Boeckt Mier / een Wijs betepd // Daar, de Satighepd Is ten loon ban Dit onderfoech berepd. | 

Dat uw tong / ín AL tefden ingedopt 
Dooꝛt Hemeiſch bunr aar t ——— Sunpvere uw Egaab ban der Sielen helſch fenin: Dat uw tong met Wüshend met berftaalt / D2pmaedtg kap de banden | Sonde-banden af en fp Stele-medteijn : Als Het herte bzoed // Haterg bleperij moed’ HU Des Tief-hebbers wmondeniteven doet. 

| Dat De Min / gehepligt in het bio | | ed | oep Bes — diere den 
tE perten-fchakelg ondeplbaar; (med | dl En De Vꝛeed! / bat ober-bferbaar wand pan ene” EEEN zie en —— op Die gronden / 1 k ar van be Deed / Die het henl E 

| et hepl on | | Dat dan DIEDRIK da // Dat AMELIA * 
Eenen weg / naar bet heplin veede ga. 

Houwe 

— v 9g — ze 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



AA NHA NGS EL, 

oudt wat ſtil! houd ſtil genegen hert / 
Waar henen met u Wenfchen ! 

Hang genoeg het water gebzagtr ten bolle Zee! 
Weet gp nier Dat Dien gy Dus begroet 

Den hoogen wensch der menfchen 
Woude in eene ſalige / en ſaligende bree 3 
Ep! watig uazoet// Nig den emel’t Goede 
gn een vegen ban boben Daten doet. 

't Morgen licht / dat ín het Ooſten daagt 
Is dupfter bp dit heerlijch / 

dat de zfel ín onwiſſelbare vreugd beftraalt : 
Gangis fchat ban Diamanten Goudt | 

Is flĳjch en onbegeertijch / 
By het Dier Juweel baar De tupfter nopt ban daalt: 
Boochepdt/ eer/ en ſtaat / / Duncht mp neerwaarts 

gaat/ | 
2Bp die Hepl/ alg het in fijn hoogte taat. 

Wat ons opt fn fchepfelen bevalt / 
Kan't herte niet genoegen / 

Dat fig altijd verder / en berder henen ffrecht: 
Maar dit goedt kan buiten onfen wenſch / 

Of kracht-en bzund-lijchk boegen 
Jaa de mil dte d' onfe In bernoeging overdeckt; 
dot dat Herten wil / Sig in hzede ſtil 
Salig fet op d' onwanchelbare wil. 

Wat ons opt ín fchepfelen bebalt 
Is ín dít Mepl te binden / 

Schatten / luft, bergufching’ gunft/ heerljckhepdt 
| En Staat. | 
Ja dit al / is bupten ’t Hepyl maar ſtof / 

En hltegt met alle winden 
selbe weg / of ’t hert in fijn volhept ledig laat : 
Daar deeg Hepls onthiet/ Maar het hert gebiedt 

Dds En 
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EA 426 _ UYTSPANNINGEN. 
EIN En het ftaat daaglijck ſtil in YET , of NIET. 

Foch een woordt: De fozgen die ong heet 
0 Met dupſend bzeefen quelten / 
Í Slijt dit Hepl / en maacut ong en alles forgeloog / 
| | Sorgeloos! Bewjl wy ong in vlijt 
J Ter neerſtige arbept ftellen, 
Hi Dooꝛ fijn toefeg altĳdt gebzech-en beeeſe · loos: 
9 Enons hert op die Steen / / Baſt / is ſonder weſen 
NK Met genoeg (is het Dzeedt of (mal) te vreſen. 

Ì El t Kleyn degrip fn bug een Wool-Mof doolt / 
ARR En ftaat en dubt berlegen ; 

Wat dit / waar / en hoe foo een heyl te krijgen fp; 
Taat het eng een Stmfonsg-caadfel fijn 

Om baolpek t° overwegen 
(at het ons ten mengfel ban nut/en bzeugde dp: ) 
En ich feg díe ’t berftaat // Wte mijn caarfel vaadt 
selve wis fn Dít Hepl / en falfg ſtaat. 

Ider ploege met fijn epgen Half 
En haal het woordt ban binnen 5 

t Hert / De Min / t Geloof / en be daad Den uptleg 
geeff : 

En hem ffaat/ een VBiffel-kleed (gewit 
In Godes bloet) te wimnen / 

t Man / ’t verborgen Man dat gp eeuwig cet en leeff / 
En een witten ſteen / En cen Naam ongemeen | 
HNiemant kentſe / dan dieſe krijgt alleen. 

UYT- 

— emmen - - — — — — — — 
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AANHANGSEL, 427 

UPE Ë G 
Singts Als: Den tyd is bier datmen moet vrolijch wefen. 

Elop! ong hert doet op uw hoge deuren ! 
Heft op uw ſtem / uw Cyter / Tupt / en Weel! 

Singt al wat kan / en al fn bzeugde ſpeel! | 
Laat D' eeuw fich Dap ber maken in haar leuren 
Wp fingen ’: eeuwig aller Deelen Deel, | 

tOn-epndig/ Heerljjch/ Onbegsepen/ Magtig / 
Onfigtbaar At/ en algenoegfaam Deel ; 
Wie wijshepb/ goebhepd/ leben fg geheel / 
En net dan rijkoom/ Maackt (nee ons deelachttg ; 
En dat 's ong eeuwig aller Deelen Deel, | 

t Was een Ber Wad'ren Diemen ſalig noemden / 
t Was eens een Koning Magtig Lrijch/ en Fel 
Bepyd oberftolpt met Staten/ hoog / en beel’/ 
ie op Dit deel / als’t Heerlkft erfdeel roemden 
Endat's ong eeuwig aller Deelen deel. 

Sdo ons het hert genegen fg tot SCHATTEN, 
(d Eeuw ſich daar in bekommert laat en b2oeg) 
Segent den Memel onfe ffaad’ge ploeg / 
Ons goed'ren Doen wy fijn ie’en weer befpatten / 
He is ong SCHAT , en datg ons ſchats genoeg. 

Soo ong het heet genegen is tot EETEN 
(Die menig joeg / en nimmermeer bejoeg) 
Bien Godt díe ong ter Beeriijchheden d2oeg / 
Als hp ons tot fijn Kindſchap weer deed keeren / 
Bie (Song EER, en Dat 's ong eer ’s genoeg. 
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428 UYTSPANNINGEN. 
Soo ong Het hert genegen is tot V REUGD E: 

Men Bokt ban foo een blijdfchap ; Die genoeg 
Al's werelts lieflijkheden oberwoeg; 
Daar't aanſchyn Gods fijn fchepflen meed ver⸗ 

heugde / 
Is onfe VREUGD, endat's ong vbꝛeugds genoeg. 

Soo ons het hert genegen istotS TILHEYT 
( Deeg eeuka fn ſchuld ban fijn gewoiffe fwoeg: ) 
Be die ons ſchuld op fig nam en felf droeg / 
En kwil dat ’t hect fn fijne wonden ftil-lent / 
Is onfeRUST » en datg ong ruſt genoeg. 

Soo ons het hert genegents tot LUSTEN, 
Miec 's Hemelſch Man / en lechernp genoeg/ 
En dronchenſchap betaamlick laat en b2oeg: 
In fijne Wiefd' doet Hp ong mintijch ruſten. 
PpigongLUST, endat'g ong luft genoeg. 

oe ons het heet genegen fg tot SINGEN: 
Is ’t Acbepds-hups deg Werelds bp den ploeg / 
Leeren wp°’tlof / en flaan de maat al vroeg / 
Cot wp met D° Engen fn ’t Hallel’-jat fp2ingen. 
PpigonsPSALM, en datg ong ſangs genoeg. 

In ons het hertaenegentot GEBIEDEN, 
Ong luften fijn ons Onderdaans genoeg / 
En nopt een Kroon of Scepter ſwaarder woeg / 
Nig Hemels Beer fia ong aan komt te bieden/ 
Die is ons ROON, en dat's ons Kroons genoeg. 

Wyplachen om het lachen ban de Wereld / 
Of fchrepen medelijdig om 't bedzog 

En feggen ! dwaſe Menſch! kat maatkt gp doch 
In t giftig kleed met Loveren bepereld 3 

oant aller eynd ſal ſyn och! och! och! och? 

— — * 
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AANHANEGSE tE, 

Wy lachen om het gulſig letker eten 
‚ Endzinthen/ alg om Kinderlick bedrog / 
‚ Mer gener díe De ſoetigheden nog 
‚Dan maatíthhepd / en d'intoom nfet ew weten $ 

3 En fechzepen om haar eeuwig dupzend och 4 

pr lachen ont al de upt-gelaten-Hheden 
VDes Wereldgen haar foutelofen lag ; 
Enu fieade der gewiſſen wig gelag / 
Den Zielen-baorm die bzeugde al dicht na treden / 

Schꝛepyen wp ober ’teeuwig AG! ab! ap! 

Wp lachen orn het befig goed bermeeren / 
Doo? Mot / of dief / of Erb; daar Hoog ’t geklag 
Der Armen niet of Wepnig af en mag ? 
En fien haar beeugd een leben foo berteren 
En fch2epen om haar eeuwig ah! ab! ab. 

Mp lachen nfet om die wy nedefg ceren / 
Maar) om den dwaas / die met een groot beflag 
Acbepdt hoe hp ten Ch2oone calken mach / 
Om Haar den ſorg boor anders ruſt te leeren: 
En fchzepen ober ’teeuwtgal! ab ! ab} 

f. Dug lachen wp om’s Werelds ſottigheden / 
@m al haar fpel op ’t kindeclijck toneel / 
En fchrepen om haar rampen zwaar en beel / 
D wijl wp gecuft en ober wel te breden 
singen het eeuwig aller Deelen Beel. 

Och! Jacobs erfdeel! Doet maar op ong lichten 
Awoog / uw gunſt / en (goot ſp's Werelds deel 
Ineer / fn vbeeugd / fn Koorn / in Moſt en veel) 
Ons ſal vooꝛ heft geen Peins noch Woning zwichten: 
Gp fit ong eeuwig aller Deelen Deel. 

Moe⸗ 
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430 UYTSPANNINGEN. 
Moeten Wp ‘sg Paders Dadeelicke lagen 
Dulden fn fmaathepd/ droefheyd / ſiechte of pijn / In fpotternp ban eenta Wereldſch fwijn $ HS Op boelen ’tutet/ of wullg Wop’t berdzagen, | Slag maar dit Deel ong eeuwig erf-deel fön. 

Wy boelen’t wel (en onfe Ziel ten geede) 
Maar ongeduldtg of fn wrake niet / 

J Het ſichtbaar au berbp ong oogen ſchiet / 
Ju ’t onfigtbaar komt alg een fchfld ons hoeden / 0 En t ſaltg deel is datmen niet en fiet. 

ĳ „Swügt Wereld! houdt uw redenlofe & 
| Dat bp uw beel ong deel is —32 en, 

(00 fijn De ſpieren bp den kool-ftronék boog / 
Soo tact de Bel den Hemel) dat ons makén 
Kan fmert-en moed· en baeeg-en fozge-loog. 

Dit fd het / Mepl-en Breugden-rük paar T f Geluckig dat gp ft elck anderg peel ii —— 
Dat wp (dte hier op Aard noch groot noch veel 
Hebben te wenfchen) uw blpmoedig wenschen / 
Dit'gu GENOEG, en aller beelen Deel. 

Slachtm. 1662. _T.àLopENsrTkinN, 

Kf ge 
koi © , —— 

— F Wz AS En Ars J 

—* 

J 

—8B — — —9 

DS KAT De Ó (rz (ag. | IN 

—x 

TE 
— 

ie 

en — DEE rete … 
— — B 
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KANHANGSEL, 431 

Uytbreydinge van den 113. Pfalm. 

Toe-gepaft op het Houwelijck van 

Dr. ADRIANUS GENTM AN, 
EN 

Juffr. CLEMENTIA PLOOS van AMSTEL; 

Tefingen : Als Repicayan dre, 

1. Allelu-jah ! 
00 roepe die ben Díenft 

Comt geluchtg Paar / en Die haar Feeſt biect ; 
Singt op/ en bzolfch roemt deg Meeren naam ; 
Sinatop/ en vrolck / etc. 

2, Aanbangeloog 
Is D' onbolpzeefen aam | 
Wiens Woff ban eeuw tot eeuwe dupzen moet 

Loffaan dien Naam / fp ’tfpzeechen/ fn ’t galmen 
jan beef’ geboegde tot fn eeuwighepd, 

Dan beef" ett. 
‚_ Daar ’swereldg oog 
Te boozfchijn komt en daalt 
Sp aller Weſen ſpring en Epnd geroemt! 

En'thert ban twee gefmolten tot eene 
Coon bubble krachten tot foo hoog een werck. 
Toon ett. 

4. Roemt Hem die og 
Siet's Wereldts Wolch alg ſtoff; 
Der Heemlen heerlyckheyd is bp hem miet. 

Merckt uw lo2p geluckig paar menſchen 
Geſalft ten dienſte ban foo hoog een Meert 
Geſalft 

Hie 
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43% UYTSPANNINGEN, 

J st Schepſel pet 
Bt Scheppend Weſen opt / 
Dat hooger dan den Hooghſten Hemel woont Â 

Epdan! (aat alle ſchepſelen baalen / 
En houdt het hert ſteeds hoog / en Hemelwaarts. 
En houdt etc. 

6, Alwoont Bp hoog / 
Nochis / en fiet hy leeg: 
Beſchouwt den Hemel / en fiet d' Eerde Doos 

Nedzetg kend den onfigtbaare Ul-fiende 
In all’ uw wercken / woorden en geacht: 
In all’ uto wercken etc. 

Treckt Bp die hier in’tfioff 
Pan fmaad legt / en het is Hem ſtof ban Eer. 

T rots bop’ sg werrelds verſmaadheyd om Jeſus / 

Dien hoon ts Hooghepd / foo een ſtoff is LTof. 
Dien hoon ett. 

8, U pt ftof ban (maat 
Treckt Hyſe niet alleen ; 
Maar maackter Koningen en Printen ban, 

In fmaat Boot Jeſus werd op verheben 
| Onder de Petncen ban het Hemels Hoff. 
J @nder ett. 
| ‚2, Sĳjn Magt beuchtbaar 

maackt/ Die ’t niet was voor heen / 
| En doet Het huys ban Kindren dreunen bip: 

A Lut fpzupten weer offert den Hemel / 
Enleertfe fupchen/ Hallelu-jah. 

En leertſe ett. 

| KLACH- 
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AANHANGSEL 
ERA C HTB 

4 
en 

> $ 

Van eene Gelovige ziele over het af-fter- 
ven van haren Heere ; ende de werc. 

kinge des Geloofs daar ontrent. 
Stem: Doulants eerfte Lachrime, fiet pag. 219, 

ks 
T Beurfge Tupdt // Ereurfge Kupdt // 

Die mijn onnofele gen 
re Pipe was / — 
t F8 nu geen tijdt ban beeugt. 
pins u tot treuren : nn 
dtaat uw’ gelupdt/ Waat uw’ gelupdt 
Of flwijgen en geheel vergaan r À 
@f nat gemaacht door’: bigg'len ban mijn traan legs Creur-fang neuren. 
ARijn Kroon is afgelfcht 
t Deckſel ban mijn aangeſcht! 
Wee mp nu! Nee Mp nu? Wee mp nu? 
Want ick heb misdaan / Thren. 6: 6, en / J Deb misdaan / 

is at myn glanſch beraac 
Dies al mijn ruf te 4 has 
—* —— berdetet! 

eempnul Weempnu! Me 
Al mijn foet genucht — 
t Samenop de vlucht 
—* — ed win baucht 

„pn granfch beſweeck — Sr met dat leben 

Imp! 0 Mp! die laatffe 
Deed’ mp’t Bert beben. —— 
Min ruſt verdween ach met dat ruſten 

Ce 
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UYTISPANNINGEN, 
J | E Dat droevig ruften ! 
SRU AUG mp! Nh mp! díe laatften mich 
<t EE torre geine 
IIV |. 

[| Dat leben heen t Dat leven Heen! 
J Dat't leben ban mijn leben ſcheen / 
J Met eene ſucht / verblogen fn de lucht 

End' ick verlaten. 
NG ſiele ſtil / Wa fiel fla ſtil / 
Waar of uw toomlooſꝰ hert heen wil / 
Wat bind u toog / Lat gp ’t nfet naac om Hoog 
Vꝛy upt Bond laten 2 
O Konings Bꝛupd bol glanſch 
Heerlÿck met een Hemel krans / 
Sodes Soon / / Is u loon// Is u Lꝛzoon / 
Is u eer uloff / 
Is ueer u loff / 
's Werelts glants maar fchijnend ſtof. 
t Is dreck datmen hier fiet 
25p dat onf’ geloofgenter / 
Hef het oog Haar om hoog // Hef het oog 
Dooꝛ De tranen heen / 
Dooꝛ de tranen heen / 
Cot vꝛeugts epndelofe zeen. 
Wat baat het oog in ernft na boben 
t Ooas ernſt na boven ! 

| Als laag! als laag! mijn bdedig hert 
| Bier legt berfchoben } 

raar ’t gelovig oog moet boorgaan 
Her oog moet boorgaan 
Ban fal / dan fal het bferfg hert 
@p’tfelbe fpooz re 

| Waar gaat het o0g/ Daar dringt ban’t oog 
| werg Doop ’t gewelf ban ’f Hemels boog ; 

En fchoutwren bat/ d' onfienelgche ſchat 

n np - 

mg — — ——— — — — zor * zr 
a: + — 
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A AN HANEGSE LE: 

t Epndt ban mijn Weenen. 
Waolijchke Kupdt! Waoljcke Tupdt! 
Hw (naar geef Hemelfcher gelupotr ; 
Hier fie ick vooz / Dat goet dat ich berloog 
Dupſent boog eenen. 
Egpptens Schepter vecht 
Was Loor mp nu bert?’ te flecht. | 
Beplig Godt! Heplig Godt! Heplig Godt! 
Wat fg dít een lot ! 
Jeſus (maat en fpot 
Jeſus fmaat // Gaet boden ſtaat. 
Bedeiegt het oog mp ntet £ 
Schijnt het nfet dan fchatten fiet / 
tet Dan goud/ Supber goud/ Blintkend goud 
ijn be ffralen baar ; 
Eu ban paarlen hlaar 
Al De Poogten wonderbaar. 
Maar wat fie ick daar herder henen 
Om Hefum benen 2 | 
O Bemelfch Schaar! O falia Kot ! 
aard ’f werelſch Wenen. 
maaar lupſter fiel} Wat is Daar d' Berfanck 
Mat is baar d' Eerfanch & 
Hallelu jah! Hallelu jah! 
Is al den weer Maven. 

V 
Treurige Tundt / Treurige Aupdt / 
Stell weer u ſnaar ten drseber toon 
Wee mp! dat fch foo lang in Meſeg woor / 
En daar moet blijben | 
Gods ltebe WBrupdt/ Gods liehe Brupdt / 
In Kedars fwart beroockte teut ? 
En met Dat bupl gefelfchap fonder end 
Altijd aan ’t kben ! | 
Wee! Dat mp noch deer Ward 
Wte ſwaren ſchat bef waart ! 

Ee 2 Daar 
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UYTSPANNINGEN, 
HETEN Waar ick los // Waac ick los // Vaar ich los? B. HERE 'k Dloog met eene blucht 
RHEENEN k Dloog met eene blucht 

EN | | IRI Dan Daar ick nu mijn fieltje ſucht. 
| Eer/ Goed / luft/ foet bermaach 

Eik: Een ding ch meeft in u laackt / 
EE Dat g'u gang // Soo berlang// dat g'u gang 
EE as En uw trage tredt / 
EN En uw trage tredt / 
Hit Soo fchoogboetend rugwaarts fet. 
EE gefultef; moet ick hier blijben / 

Moet ich hier blijben / 
Gunn dan, gunn dan Die Hier mijn hoet 
In uw padt ſtijven. 
Jeſu lieff; moet ick hier leben 
En gBoedt verleben / 
Gunn’ dan mijn fiel aan cer nog Goedt / 
Maar ut’ aan kleben 

J. van LODENSTEYN, 

N ae —— — 

men — — — — — — — — — — 

J. van LODENSTE
yNS 

SWANEN-GE
SANGH, 

Of het laatfte by hem in fijn fieckte, 
korts voor zijn falig af-fterven 
gemaackt ‚en Lions kinde- 

ren na-gelaten. 
Stemme: Hoe fchoon licht ons de Morgen=fter. 

J. 

Anbiddelijcke ontfaartüchhept / 
En We bupgen Boo? uw Majeſtent * 
J pi, 

N — — — — — 
- e … in Emi 45 * — — — — 
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A ANHANGSELI 

@ns npen en ons harten : 
En met en boog niv dienaar / dien 
@nf’ oogen aut onwerckſaam fien / 

En klagen aw ons ſmarten / 
aat uw Bog nu 

Oponsdalen/ En komt halen 
Onſe fuchten / 
Cot Ben thzoon ban ui genuchten. 

11 
O! wonder Goddelijch beleyd! 
Geen hitte fig door 't bloet verſpreyt / 

Geen koozts quelt hart of leden ; 
Geen groote pijn en pijntat hem / 
Geen ſchorrighept belet fijn ſtem / 

een damp verwart de veder; 
Gp maar feat / daar 

Tegtuneder / Tot ich weder 
_H gebzupchen 

Wil / Dan fuit gu ———— 

Tis waar / uw dienaar na uw raadt 
Moet ſtil fijn / en der boofen ſaadt 

Sijn waarſchouw niet kan hoozen ; 
Maar foo een tilt geeft flercher ſtem 
Danutetons/ als Wp ban hem 

@pt hooꝛden ban te boozen / 
Datp/ Fugp 

Speeecht / Dogfoozen / en op Dd’ oogen 
Eens woud wecken ; 

Wis / gp (oud ong at ban trecken. 

Eerft Fincken bop ban fchaamte Weg / 
at wy ín ong een oberleg 

Pan uwe daden maken ; 
Des Soudberepnen Scheppers wil 

5 
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437 

En 



438 _ UYTSPANNINGEN. 
HEEN En nfemant kan het laken ; 
ERIKA Aw eer / Nlet meer 

KEER | Dan bet fpaehen // ®oozfal beechen 
| Hs Man han fwijgen / 

| Aw loff fult op * om krijgen. 

HW ſtemme roept ten Memel upt / 
Awijgt Lodenfteyn ; Want ubo gelupt 

| Ban oogt heeft naaar gekloncken; 
—4 Wat Dood’ fs upt fijn dood geſtaan? 

| Wat wereltling te rug gegaan 3 
Wat fſlapend' upt fijn vonchen 
Ne licht °C geficht 

Pan mijn wefen / al myn bzefen 
JIs geweken ; 

jaar tte dan * nood-loosg fpzchen 2 
|. 

EC f$ foo op zegt! O Hepligheyt! 
Slet Dan eens op um Cheiſtenhent: 

EREN met vecht meed’ tijdig’ oogen : 
| Dat fig fn ſwaarheyts fehoouen glantſch! 

Dooꝛ epgen luft berboert bindt / ganfch 
Herbiftert en bedzogen. 
© Son! O Won] 

Pan de waarhepdt/ Doet ubo hlaarhent 
Ong befehijnen : 

En ban alle licht berdbwijnen. 
VII 

„ys - 

II. 
Bet Arm berbüftert Cheiſtendom / 
Dient odt / en weer ſelfs niet waarom / 

Als om haar epgen boozdeel: 
aet foecht ven Heplant/ maar en bindt 
Hem miet / omt dat het nfet bemindt / 

| Han bephepdt fn het oordeel : 
| Maart Tam / Meeſt quam 

Om de wonder Dan de ſonden 

— ne — 
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AANHANGSEL 

In fijn wefen/ 
Dooꝛ wihoe” pent. 

 Perfaken is haar bieterhepdt / 
Sp droomen ban cen Salighepdt 

oor Jeſum haag berkregen : 

Maar uw te lieben / Dat gewis 
In boet en Krups haar Hemel is / 

Meg fijn fp niet genegen : 
Offſchoon Ja * me 

eplig Heere / Anſyn leere 
* Zin bolck aanpzees / 
En bolmaacht fn boogbeeldt aanwees. 

| 
mat’ menfchen hepl ig / epgen Wil / 

En luften fin te houden ſtill; 
En all’ beweging effen ; 

Dat epgen hepl ín epgen haat / 
En in eens anders min beftaat ! 

Kan niemandt nu befeffen. 
Daar woelt / Daar doelt 

Ider naden drift hem raadt / en 

Even inden 
Gods dienſt / meendt hp fig te binden. 

A 

maar hy fig felf berltefen moet / 
En al fĳnBept/ fijn hoogfte goet 

Moet binden tu ’t beeltefen : 
ET berliefen ban ſig ſelfs / in Godt / 

Dat is ons deel ong hoogfte lot / 
Dan ens op ’t hooft te kieſen. 

Dart ftepl Ist heyl | 

Dat gekomen Dooz De pꝛoomen 

Is beneden / 
En Gods kind'ren ze) vreden. 

24 

— 
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440 UYTPSANNINGEN: 
Soo langen tijd heb tek gelee Geſwoegt / geploegt/ gebzaafe gebogen AEH IM Om pet te fijn; en fiet nu heeft ENE Dat peten fich/ en mp bedzogen. 

| Soo mp den Hemel tanger ti | met tanger tijde Hi Gunt / om my tot fijn dienft te vorden / J My dunckt teh wil met grooter blije Dat ick geworden ben, ontworden. 
hi KI SOUD’’t groote maachr j 
—4 

el / in RL Ter eeren ban den Maker ————— vi Mit C is billich dat daar gantfch verbiel Î All's Dat tek felfdaar Hadd’ doen opftaan. 

ECHTS:EOE 
Stemme: Als’ begint. 

k, | M An keurichſte gepepnfen / 
Doen m 7 Tú * * ban t Bulck dentken ten boog: 

Cn geben mijn gediehten ſtof / Om tn gefang te roemen ’s Beeren tof / Om ín gefang te voenten ’s Heeren lof. 
II. 

—— nauwlücx d' Aarde 
GEWAS ſonder weerga ban God De 1D:oukge was Mannin berk) / rie di Den fchender op het fehendelicht gedoemt / Den fehender op het ſchendeljckſt gedoemt / 

III. 
| Als wee bergad’ren t'ſamen | Woe kan dat (onder biaachen in tepne min 

gegen nf — — — * ae 
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A AANHANGSEL, 

Gefchien ? alg d' een Des andzen fin 
En fiel befit fn heereljck gewin / 
Ja fiel en lijf in RET 3 gewin. 

500 d' een begint te mallen / 
Den andze Doet hem baft ffaan ín wijshepd groot / 
(Ben beften briend íg’t in den noodt ) | 
En redt fijn ziel bam bal/ en wond / en Dood / 
En redt fijn ziel ban — en wond / en Dood, 

Daar d' eene foud begeben 
Daar fullen twee wei berer bebeſtigt ſtaan! 
En foud Den eene han ouw beraaan ; 
Ben and're bzenat hen fiele-warmten aanf 
Den and're brengt een: vans aan. 

sijn twee / alg een eendzagtig / 
Ayp dunckt / ich fie een Blaren ſchets ban d’ eeniahepd/ 
Den liebelfngen Gods berend / | 
In hare glozteufe ſaligheyd / 
In hare glozieufe ſaltahend. 

VIL 
Die trouwloosthepd berlaten 
aen rp het hutch pzijfen: waat 
Is huwlijchg-bzeuk/ foo fondigen fchand / 
Soo is het wel cen ober-heplgen band. 
Soo 13 Ve trouw een ober-hepl’gen band. 

111 V 
oet — orden banchten / 

oen d' Ouders heym'ſijck fupgen de fegen Bron: 
Als of met haar den Segen-fon / ſes 
In ſegen⸗ licht fijn fegen-toop begon / 
Fet fegen-licht fijn — begon. 

V 
Geſiende te beſtellen 

Ee5 
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443 UYTSPANNINGEN. 
EKE tan t hert geduprig queechen in ſorge foet dE Biet heet bemint en toflig boedt / ——— Cot nood / en kindzen-nodfg-oberbloed / dns Cot nood/ en nad “vante 

| De kinden fn ’e bedzjben 
ĳ Dan 't guade ſtaag te ſtichten Doo tucht en leer / 
IE Dooꝛ ftraf en Woord: wat ig ’t cen cet 
Li Te bupgen teedze fpzuptjeg ban Den Heer 2 
Í Ce bupgen ’s Beeren liebe ſpruptjes teer 8 

RE Der ſchepſelen hulp is nietig / 
Ei | End’ eenfaamhepd berdzijft Die beedzietelgchhepd 

| Als beo Der menschen netighend / 
In ſtilt fig op doet d' Algenoegſaamheyd 
Ges Hemels / ’g — Algenoegſaamhepyd. 

Noch fing ick eens en heetelijck / 
| De eenfaamBepd Halt fmaaklĳek hoor die den Hoeck 

Bevalt / en daar het hemels Boeck / 
En boven 's Werelds gewaad een flegten doeck / 
En boog fijn traanen * af-gefleten doeck. 

111 
| 10002 ’tlaaft mijn ruſtens luft ſeydt / 
an Den Eat fs bol gerupfch ban der kindzen woel / 
k En dupfender oncuften doel : 

De rechte ruſt is in Ber bapen ſtoel! 
Gerufthepd / vuft ſtil is fn der bapen ftoel 8 

4— | Wintermaant 1661. | 

VRY- 
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AANHANGSEL 443 

Stens : Mijn keurige gepeynfen. 

J. 

ſeggen is ſtantvaſtich / is, 
D dins Tar- fia is een lang vermaack ban t jeug⸗ 

Dig hert 
Dat fn den band door fo2g en ſmert 

Goumeuſt / verwelckt / te bzoeg ontjeugdigt wert / 

Gehneuſt / veran en, te vroeg ontjeugdigt Mert. 

Mijn ongehoude dagen | 

Doen J * dickmaals klaar fien ſoetighend 

Pand’ ongebonden vryighend; 
En fimaken deg hoogſten goedertferenbepd / 

En (maken deg oons ORNE HEESEN: 

Me moꝛgen · ſtond genieten 
al — den menſch berdzijben/ fijn ſorgen groot 

In't bape beſt / en buyten noed: 

De vrpe jeugt is s levens moꝛgen roodt 

De vene jeugt iss6 ar moggen roodt. 

er bogelen quintkeleren 

Kar Boef en herſens deegtich berguic
ken: Want 

Sp moet fn Dooz een (ang gefpan : 

De vzpen fang de jeugt bermaken han. 

Te bzpen fang de jeugt vermaken kan. 

Pant Singen / Spelen / Pſalmen / 

gIs jonger neden tate ban ’s Hemels Hof / 

Dai Haar dooz ſoo veel weldaan ſtof | 

geeft, om fozgeloog te fingen s Heeren lof. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



444 UYTSPANNINGEN,: 
Om founder kommer fingen ’s Meeren lof. 

J 
* zen een | befchichen. 
no Cgt/ Het heet berguĳnen/ en berdwij Dat daalt en rift door ramp en fpoet/ rh Als bephepd ſwemt fn genoeg en oberbloed / 

Als bopbepd ſwemt | genoeg en oberbloed. 

Die fig wil ſoꝛgloos Houwen 
Ter Godg-dienft/ laat dte trouwen nict al te Da 5 {Bant d’ Egteling behaaat fjn Ga / 
De bzpe ſoeckt / feat Paulug Gods gena/ 
De bape foecht/ ſegt STN Gods gena. 

III. 
Tracht gp na wsheyd bonen 
De Nard; den Echt wite tofer dan andze blf'en; 
Want d' ongetroutwde dagen bien 
A tuft en luft na wijshepdupt te fien / 
Aruſt en luft na wocheye unt te fien. 

ven ſeg enrede 
En Egt is bol ban vꝛeſe boor dupſend nuaen. 

Het Kint en kieſt geen renden ; ’ 
Den eenen bzengt ſynramp den andzen aan / 
Bug bomen haar ee Dubble rampen aan. 

Dwingt bpand ons te blugten ; 
Den bzpen fal haaft fulck hep! fien te gemoet / 
Dat in Den flag fn ſmert berfoet ; 
Bewjl hem Lind nog Gade fuchten doet / 
Dewhl hem Wind — ſuchten doet. 

Sal bier de ſaack bekorten / 
Want opt ſal noch Wat ſchoner te fingen ſjnz 
Det Huw'luck fp een D2uk afijn / 

Maar 
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AANHANGSEL 445 
Maar Dupfent ffoop ban de alderbefte wijn / 
De vryheyt; 'k 37 — ‘teenage wijn. 

MWat baat mp dat fc ’t heelde | 

Ben Egt baart niemand wenen / maar epgen ſthult 
Pan ’thoofdig wil, ickfals g'en (ult, 
Heeft ong De Werlt met Egte-klacht gevult / 
Kreeft ong de Werlt met brt manie gebult. 

Al gy Dienaars des Heeren 
nmilt dog het huw'lÿck weerdig athten/ en hout 
Den Egt gefegend mentchjboud/ / 
Maar felbe/ naar ’t uw Dfenft han lijden / trouwt / 
Bp prÿſt wel grote / die felf geen Wanden bouwt. 

19. Lente-maant 1660. 

MORGEN - ZANG. 
Stem: Gavotte A la Fronte 

Siet Pag. 65. 

1 

Tverquichend Forgen-licht / 
AAl den damp ban gifteren ſwicht / 

2302 u helder San-dooz-beehen 
Siet Dien fchonen Brupdegom / 
Ant ben Bim het hooft op-fteken ; 
AL’taediect re eind 

Als wy refen tot hermaack / 
Send den Hemel / wolcken ſtaack 
lu dzuppen / Datong bꝛeugden 
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446 UYTSPANNINGEN, ENT Dan maar boe? den Bemel zp / HRE | Die ong dus Hoog fig becheugde NEEDE! Is / endoog/ en met Hem bip. 
III 

ĳ Door de fijne bag eu nacht | HE op die bepd Gem toegebzacht.' | Hebben Wp hoog Germ gelegen / 9— Onder 'g Hemels toebooꝛficht ik 20002 hem fin wy op-geftegen / 9 In dit al verquickend licht. 
—* IV. 

kin Heplig Meer! fp ong gedacht 
B IK Wooꝛt / en daad u toegebracht ; 

Wy fún dog alteen u epgen / 
Dus Wat gp hoog ong berepd 
en gegeben heeft / wp nepgen 
t Al Weer Moog u Majeſteyt. 

V 
t Heplig aenfchijn onbedeckt / 

ng ten mozgen-cood verſtrect: 
Taat Dan ’t licht ban uwe ftcaten 
Op ons dupftee ffeten neer 
Als Die Morgen⸗Sonne) dalen / 
Bat Wp umaar keanen Heer, 

VL 
€En ap hebt ong Daad'lijck heel 

Als uepgen/ alg u deel ; 
HE Gp fult ook ong poetie weſen / 

Onſe bzeugden / onfe luft / 
Eer / en rijchbom : en na defen 
D —— — ruſt. 

ELL 
CToont ons maar u aengeficht / 

Als kop ffen dít Sonne-licht : 
| @! Die goerhept! ©! die klaachent 

A O1 Die wijshept epndeloog ; 
AIR Heplig / Mepligende waarhendt 2 

ee ne E 2 e n - 
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AANHANGSEL, 

See Dan Dern Tame Î 

Waat ong daar. * — fill / 
En verlteſen wenſch en hail / 
En de werelt al haar lupſter 
@Mupt-gaan: ala het Sonne-fien 
Dooꝛ fijn licht ons oogen dupſter 
Maachkt / en al het ſchoon doet blfen. 

D E 

LOF.SANG 

ENGELEN. 
Stem : Vrolijck hert maakt groot den Heer » 

of Jeugdich hert, fiet pag. 26. 

J. 

— Se en —2* eeuwig Eer / 
en Heer / 

Lenig hek gran dingen / 
Wie uptenchele goedighept 

Mit berepdt / 
Taat Ber menen Hemel fingen. 

Hepl / en — vrede bip 
D Harde fp / 

mu den emel díe komt bringen / 
Nu't behagen finden Menſch / 

Gaat na Wenſch / 
Haat der Bemelen Hemel ſingen. 
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448 __ UYTSPANNINGEN. 
GEBEDSNUT. 

Op Catech. Afdeyl. 45. 
Í tem: Als’ begint. 
—4 J 
IE ch Ebeden ſnelle porten / 
Í | Go Doo2 De Wolken dringt à 
| Op var gp derwearts heen) ODE geween! 

Mn fachte fuchten bragt cen moed / gemoed / ontloſten. 
Gewaande loſſe reden/ 
Wat ſmeedt gp dweperij (n° 
Hw ſtricken fijn te filcpn En t haaſt berleyde brepn / 
Te ftutten ’t vierig ee tn fchoztén die Gebeden. 

Daar °s Gode nietg berbozgen / 
| En alles ſtapt al haft: noch klaa — Om bet — bhlaag ick hem mijn nood / 

| Ach oog ner hoop de reft/ maar log alſoo mijn fozgen. 
GEBOORTEN-DAG, 

Van N. N.op den 28, Augultus 1972; 
| | Aat Betefje/ na mijn liebe usj Die laatſt ban ſeſſen aan de —— / | En Glaagt haar Dat het ongemach der tüden Jp fn uw plaats te repfen niet en tijden. | Wenfcht haar gelukt met dat gefelfchap/ daar Ick haat meed’ quam beften ’t hooglede jaar / Als Befen dag fn Boaft-maand Ons ontmoeten | En ſegt Baar Dat ff” pt mjn naam begroeten. 
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A ANHANGSE 448 
Seat haaroock/ dat al heeft den b and | En al het mijnen fn fijn Deerfchappp / * | 4J Dat Ip mijn hect ntet onder fyn Doogdp heeft / | 4 En dat mijn fiele voor ben Heere Dap leeft. | gaat beengt haar in gedacht / Hoe wet fp °t weet / Dat Dug De rijd ſtond doe fp seerft beureet / | le Cu Doe fp ober bijf maal negen jaren / J Sig eerſt begaf op deeg onwiſſe baren : EE Dat fepden top Haar ooch 't boozleven faat ; | E As of het maar een dag geleden waar / Soo ſchielck vluchten onfe blugge tijden / 
Cn fien top all onf’ facen henen glijden. ) 
egt haar dat gp gep2opt bol wenfchen komt / Maar wenfchen/ die opcecht/ end’ on-gemomt Haar wenfchen dats’ op Aarden onbebzeeft leeft 4 Enda É boog al den Bemel haar fijn geeft geeft Mar b'onbegzepe Diphepbd in haar woon” / Cn cichte baar fijn Heerlijkhepd een CThroon/ 

Exr Doe fijn glanfch foo fonder Wweer-ga fchijnen / 
Dat in haar oog be werld en all berdwijnen. 
Coon’ haar des Al· beſchichs foo groote magt / Dat fp geen menſch op Aarde bzeef’ of acht / VEnſſoo een ſpring van algenoegſaamheden 
Dat fp ín nood vertrouw / en fp te hae 
En War al niet? dat foud ín befe nacht ok 
dDan onfpoed ’t licht fijn Daar ’t Belooy op wacht. 

Maar waarſchuwt haar, als foo de Godthend woners Komtin haar / dat fp ’t ober al moet toonen : 
Dat alg’ ooch/ Want daar ’t vupy is/ is ſyn kracht; Segt haar maar / dat fo duldig baar op wacht. / och bat ick haar gefondhepd/ en Haar fp2upten dBenfchh / maar boo? Bodt. En bergt fp u te upten Hoet’ metmpie? fegt haar / dat ich gefond 
Han herten / bep wat pin lid in de mond / De mond tot’ Hemels heerlycking geſchapen / En díe nopt fpaehen moeſte / ja nopt gapen 

Ff Dan 
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450 hade iate ke: 
Dantotfijnlof; Vie nochtang anders deed 
Hoe billijch is ’t Dat Dfe lydt / en Meer leed 3 
Dus billjck's Hemels altijd goede Wegen: 
Wenſch haar ſyn hepl’'ge lepding en fn fegen? 

En op haar ſaad des Geefteg vaut en regen / 
Doo Jeſum onfen Koning dier berkregen: 
En fegt/ dat ich haar ben en bijgb genegen. 

— — — — — 

Stem: De Heydenen fijn Pfal: 79. 

J. 

jn treurig hert / Dat midden in genaden / 

BSedwelmt verwert / niet Weet of Gods welda⸗ 

Of tooꝛn u doet! Die fn’ beroerde weſen / (Ben / 

Hw epgen ftaat nier machtich fijt te lefen : ’ 
Fiom / kom maackteens beflupt 
Fiom / wickeltu Hier UPE / * 
Haar toe ’t onbzuchtbaar Dwalen 
Wie quam opt Wel gelaan/ 
Die 't liefelyche graan 
Woudupt biet ade halten: 

I 
Tegt udan neer / ge Winden ben mijn herte / 

Gy Helſch gewoel / gp rafen/ Dat met MELS 

Fijn fiel Door-fnijdt: dar ſtadig ongeſtadig 

zp pjntat weeed / en handelt ongenadig. 

| G Jeſu! die De Zee 
Eens ſtille leggen dee / 

Als s' in gebaar u baden; 

Ah! hom! mijn ſwache boot 
Is nu fn finckens noot ; 

Tom / kom nu met genaden? 
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À A N HANG SEI, 
45 

III | 
Eens mag mijn fiel (noch wepnich tijd agen vand’ Kardfche Bodt met Ozafte gek / nt was geruſt / ußt s Daders Hups te dolen Mador/ o Pefu! ’ bert mp niet geftoten. é | Gp azeept nip bp der band / 

Daar hielp geen tegen-frand / 
Den Beupdegom quam heachtichs. 
Gp green t ua Schaapken waard / En Jefulteff! op waart | 
De magtichften te magtich. | IV. di Ah! had ich doe die onwaardeerbze (chatten / Diet oog nfet fien / het hertenter kan hrs 4 Alet fo2a bewaart / en tnt Geioob begroten t- Sp waren mp foo fchtelijch niet Ontfchoten. Ick fag mijn Jeſum aan / 
Ick hield hem bp mp ftaan / 
Jp dacht het kond ntet enden 
Jaar laag! muis hp Heen? 
Cn ich ſta tuſſchen tween / 
Daar fal ich mp nu wenden ? 

Dat foet geficht van Jeſus wit berdonen 1 En in't berſehtet verflanwt het Dier geloven /: Waar blijv ch dans o wanhoops bittre beuchten! at Doet gp ’t hert met Jeſus huplen ſuchten! Och ! fuchten ’t fiechs! het raaſt: 
reg» —* an berbaaft: 

Gts berbaaft ! * 
Dol — — 
KHKan geen rampſaligheyd 
In d' ongeſtalte boelen? 

VI. 
Mhn Kots 18 wech! Wat han ick doen alg vlotten Mon ſupl befbaijcht! wat Ban — mijn lot / 

2 jn 
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EN 452 UYTSPANNINGEN, 
J Mön toevlucht ſn / alg ſelbe te berbafen 

| Wanhopig hert met ongeduldig cafen « 
BEKIEEE- | Puig het wech / ich ſoeck 

| | Wijn hert met vloech op vloeck / 

| In lafteven te voeden: 
| | | En braagt mp niet / Daarom s 

| Of fegt mp eerſt ‘toaaror / 
Waarom — woeden. 

Hi jat mijn ziel à | binder. 
41 aar ſchint mijn ziel ín onruſt ruſt te Din: 

ME or —* ſtorm / dan als het hert fia | ù 

| nil aan den Aots: Dan fchijnt DE gel fijn … n 

4 | Te fparren/ en/ wat Wanpoop pencht/ te Dzaher- 

Ah! Gad ickeens ven top 3 

En was het grondieh fop 

Des beherg eeng gedroncken! 
mijn bert / mijn treurig hect / 

Boe blijft gp Dug ber wert / 
In wanhoop neer re 

Ì puw lot nopt vinden / altijd foechen 2
 

— 2 hetu/ dat gy dan noch met vloecken 

ſeiven quelt / foo dat uw fiel geſchanden ad 

Noch camp op camp / en wonden krygt in 
> 

munckt mp ’tonkrĳgbaar hep! / 

gen ſteplten al te ſteph! 

En fchrich ick boog het pepnfen ; 

Maarem t te vugge-gaan € 

| Dit wijken van De baan — 

| Dit ongelovig depyſen? 

TE Weet wat mp fcho3t / geficht ig mp berblogen/ 

| En wat ick fie/ fie Door wanhoopig oogen — 

1 BSarepckvaar goed: foo kan mijn Gert mp Hege 

dik En door een finloofe epen” fin Bedztegen. 

ARN mijn fiel van wanhoop blind 24 
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AANHANGSEL 455 
Baat ſtelt u alg een Bind / 
Enlaat u blinding lepden : 
Ja blind’ling leyden / ban 
Hem dtentet feplen kan / 
En bied u fijn getepden. 

X 
Bier moer graan: ’ geboelent moet berdwj 

(on ' ne t Beficht bergaan/ en (wil ’t onmoogtijch fchijven at mooglijck ig 2 (het ongefiea geloven / 
En foo gecaacht Goos faal’ge wöshept boven. 

ech ben/ doozal’t geraas 
Dan dwafe wijshepd/ dwaas/ 
Die Wijshepd moet nu blugten ; 
Cn op een mondze wijs’ 
Dan dwaasheyd werden wijs / 
Of ich moer eeuwig fuchten. 

Gras-maand 1657. 
— 

— — — , — — — 

PSALM136. UTTGEBRETDET. 
tem £ Van den roo. Pſalm. Ghy volkeren des 

Aartrijcks al. 
Aa | 

M Ct lof berheft den hoogſten Godt! 
Sijn gena ſonder epnden tg / 

Die owingt der Aardſchen Goden cot / 
Bus fonder epnde fijn gena. 

11 | 
Met lof verheft der Beeren Heer! 

Sijn qena ſonder epnden ie, 
Hem homt alleen der wond’'ren eer. 
Dus fonder epnde fn gena. 

[LI 
Hp maackte wife, t Bemelg vont / 

3 Heeft 
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44 UYTSPANNINGEN, 
—0000 Heeft d' Aarde op ecn golf gegront / 

Dus ſonder eynde fn gena. 

| De wondere lichten fchiep fijn macht / 
| Sijn gena (onder eynden 19. 

Í De Sen en Maan vooꝛ dag en nacht / 
Mus fonder epude fr gend. 

Dien’ eerfte krachten Chams berfloeg / 

Ed Sin genafonder epnden is. 

à | En fijn bolck upt haar midden Dz0eg / 

—J Dus ſonder eynde fijn gena. 

Wp klief De Zet te midden deur ! 

Sijn gena fonder epnden 19. 

Sijn bolck gelepde hp daar beur/ 

Dug (onder eynde nnn 

| Daar Pharo met fijn Weger-paonck / 

| Hi Sijn gena fonder eynden 18. 

k Als ſteenen log te gronde ſonck / 

Dus ſonder epnde noors. 

moor ’t woefte leyded Hp fijn bolck / 

Sijn gena fonder epnden ig. 

Pes nachts een bup2/ en 'S Daags ecn wolk, 

1 Dus ſonder epnde * gena. 

| »magttchh groot ! nftoeahetal/ hoe magtich groot ; 

| jn gena fonder epnden ts. 

| goet bieef/ hoe heerlijck/ alles Dood: 
_ 

Dug fonder epnde in qena. 

| | aar ſneuvelde ben Amazijt 
4E Singena fonderepndents. 

MRE En Och! den Heus ging aties quit 
Dug 
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AANHANG SE iT, 
Dug fonder epnde fijn gena, 

XI. 
Ja haar gefegent beugtbaar land / 
Sijn gena fonder epnden is. 

Viel m fijn knechts Iſraels hand, 
Dus fonder — fijn gena. 

XI 
Up aedacht aan ons —— 
Syn gena ſonder epnden ts. 

En ftaachten onſe dienſtbaarhept / 
Dus ſonder epnde fijn gena. 

DE 

Alleen = alles „weerdige Hoogheyd, 
Vo REAAL LN-G-E 

Uyt La Confolation de la Theologie door 
Rene des Cerifiers, 

Livr. i J. Poëfie, 

Hi EEE fs EE — tzt" 

Oor — al van d' een en d’and’re Wer ld 

EES EEE eten: 
hook even, Al die by — F en Aarde 

EE EEE 
— — — 

ei Loopt haaftig toe, en gek uw — on- 
Ef 4 derdaan 
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456 UYTSPANNINGEN, 
— — — gn — — — — —— — — 

— ⸗ 

Ee 
1 

Bd e ï J 

8 
en. Mi . 

_ j — — — —— — — — — — — jn — 

me — — — — ⸗— — — — — — — — — — — — 
J nd — — — — — — — — — — — — — 7J — — nn — — 

— — — jn. A — — — — — — — — — — — — — — — — — 

1 — ob — — — — —— — — — — — — — — — | mn — 
1 

(is derdaan Voor Hem die ons fijn Majefteyt maackt 

NES Esse — ⸗—— — 

ſoo eerbiedelijck, Hy is alleen aanbiddelijck, 

EEE | — * — 

KR EM Komt dan en bidt Hem aan, 
| IL, 

Hoefoud gyHem die huld’en eerbied konnen weig’ren? 
Die u in aanfien't hoogft van al fijn werk deed fteig ren, 
Uyt lijn hand krygt gy't licht dat u befchijnt. Geeft eer 

Aan Hem eerbiedig lijck. Uw plicht ift al te geven; 

| | Die uw gaf Licht en Leven, 

| | Geeft hem uw hert maar weer. 
| ILT. 

Noyt quam'er Iet van Niet dan door fijn magtig Ípre- 
| ken: 

Wat is ‚ erkent fijn Sijn uyt die fonteyn te leecken. 
O! fchaduwe van Niet! ô1 fwacken Menfchelijn ! 

| Geef U (u fchuld) aan Hem: kent dat uw Grooten; 

Prins, Koning, en Monarcken Gtercken, 

EN Niet dan fijn flaven fijn. 
e Ht | 

| Sijn overmagtig’ hand beleydt de Donder-flage’ : 

| | Sijn overmagtig’ Hand wickt d’ Aarde met een wage. 

| Hi Hy ftelt wat is of roert, inplaats, in beurt, tn lot. 
| | dt Hy is niet dan Goedheid, niet dan Almagticheid pn 
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A ANHANGSEr. — 
457 Hy is die 't Schepfel Magtie levdt, 

In een woord Hy is Godt,  ' 
V. 

Voor wien doch hebt Sy (Meních!) die diere Dienft- 
baarheden , 

vj paflelijck aan Gods oneyndig’ Heerlijckheden > — len gy dus aanbidt fijn onder ’t Men (chlijck lot. 
waas verquiften } leert uw ware Meefter kennen, 

End’ a aan die gewennen, 
Maar fijt niet meer foo fot; 

— VI. 
mes chonen Dager ‚ die de lafuyre gewelven 
— ie deſe Majeſteyt ten throon houd voor fich felven) heen » krijgt lopens magt, om dat Hy’ wil gebi'en, en Hemel fo veel oogen heeft als luchte fterren d 

3 Die flonckeren van verren 
Alleen om Hem te fien, 

Syd ijn 4 Aarde vry cen grove, groote, ware, lompe forme. van ftoff, een onbeweegbre klompe : + s —* Koning woud ſy roerd fich ras en wel, ly preke maar een woord fy fal haar lompe lenden 
Strax wentelen en wenden N 
Alleen op fijn bevel, 

VIII 
De Ze H ‚ Ë 
a e pee by wijl de trotsheyd van fijn golven J rickelijck, dat Leeuwen, Fygeren, en Wolven —* en Menfchen, ftaan verbaaft, en trillen van ’t gevaar. aar nauw geraken (y-den oever, ofin’t temme 

Vernemen fy Gods temme, 
Legt my dio golven daar, Ef s De 
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at 

458 UYTSPANNINGEN. 

TX. 

De vogelen in 't woud te fijner eere quelen 

Een koftelijck Muſijck, en fluyten met haar keelen, 

Al ijn fy ſieleloos, noch weten fy “tgebod, 
Geen Rede, maar die kennis ; hebben fy om even 

Gehoorfaamheyd te geven 

Haar Koning, en haar Godt. 

X. 

De felle Tygers, en de Beeren (ijn den andren 5 

Beleeft, en ’t wild gediert (hoe wreed) verftaan cic- 

kandren. | É 

Haar dulheyd (die ons fchrickt) heeft haaft een eynd: 

en fijn — 

Haar ingewanden, om t erbarmelijck’ ‚ bewogen 

En haren aart gebogen — 

Moet Hy gehoorfaamd lijn. 
XT. 

De Viffchen ’t vrugtbaar Volk (dien ‘t w 

vooning » 

En voedfel freek hoe ruw, erkennen defen Koning; 

En doen Hem nedrig hulde, al flaan{fy geen geluyd., 

Al fijn fy ſtom en doov ‚ fy hebben tong en ooren 

Sijn wonderen te hooren; 

En die te roepen uyt. 

xIK 
der heyl’ger Geeften leckernyen: 

haar ftage flavernyen 

> Danis al haar liſt gedrenckt, 

Heeft niet dit trouwe volck tot Sijnen dienit ars 

Om (legs tot fijne wercken (ken, 

| enckt? Loopt 
Te vliegen als Hy wenckt : [ 

ilde Meyrtot 

Wat fijn, om hoog; 

Als % foet genoegen van 

Aan deef’ haar Schepper 
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ÄANHAÁN GSE 1; 459 
XIII 

Loopt toe dan Volken al! doet hulde aan defen Heere : 
Die door fijn Magt u fchiep tot beelden t ſijner Eere Sijn vreefe en liefde doe u Leven en-beftaan, ' 
Of weygert gy hend't Recht van uw gehoorfaamheden, Vreeft dan de Mogentheden 

Van die u kan verftaan, 

Singers, Dewijl ick. befie was Ul. mijne Gefangen ge- 
meen te maken , quam my dit voleende ter banden 
van een Dochtertje onlangs in Holland overleden , 
weymg voor haar dood gemaackt: Dat ick Ul, heb willen mede-deelen tet een Na-latinge van haar, wiens 
gedachtenis (hoe jong fy oock was ) by ons in een fegen 
is, Om nedrig alle goed te verwachten van Hem die dicke 
wils (dewijl Verflandigen met al haar geleertheydt holl en ydel blijven ) Sijn Hooge Wijsheyd den kinde- ven openbaart volgens Matth, 11, 25. I. Cor, 1:26 27» 28. Op dat geen vleefch en foude roemen voor Hem ibid, vers 29, 

s Heeren Heerlijckheyts Loff. 
Op de Wijs van den 6.Pfalm Wilt my niet (traffen Heere. 

J. 

Opperweſig Heere! 
\_# Boe fchoon is het verheren 
Met u me Hemels Hoff; 
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+ | ik 460 

« 

— pep — — — » J— 

— R ⸗— 

gh * 

UYTSPANNINGEN, 

Boe fchoon fg u gefichte / 

Pel Hemels Sonne-lichte ! 
Hoe — — ap loff 8 

osaverheven Koning ! 

8 etheen tot mijn woningh! 

ser Heperfcharen Heet. 

O Weſen alter Wefen ! 

Hoe feet fijt gy te vreſen! 

Seer groot uw's Naems eer. 

ehoba licht en leven! 
33 hoog· verheven! 

Jehova fielen ruſt! 

O hoe oneyndich heerlyck 

Hoe ſchoon en hoe begeerlick 

Sit op * * en luſt. 

Ouepndich hoog verheven Ì 

Dnepndich faltch leben ! 

O Buftelofe Luft £ 

Ja daar uglans komt ſchynen / 

Paar moet de fiel verdwynen / 
Inu alg he haat kuſt. 

O Heer fck ſtae verlegen 

Dat loff dat ick fal geben 
HB acoote gRajeftept ; 

Om eenichfing mee ftuchen / 

Soter watupt te d2uchen / 

Dan uwe er 

O kond? fch eens uytgalmen 

HJ loff door Wied of Pſalmen 

Tot aroothept ban U eer; i
nj 

Maar ach! mijn licht. myn leder — 
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ÄANNMANEGS mr, 461 
Wat loff ſal ichugeben? 

© groot onepndich Heer } 
11 

Peel naerder ſtaat mijn finche 
In d'Oceaen verdrincken / 

Van Gods verwonderingh; 
Dan dart ick uwen naeme 
Sou honnen loff berame 

Hooch boven alle dingh. 
VIII. 

Oalgenoeghſaam heerlich! 
Moe fchoon/ lief en begeerich/ 

Derheben Majeſtept! 
ch bind’ begin noch ende 
Waar dat mijn fiel zfch wende / 

t Blhft al onepndtgtept. 
IX. 

Oweerdigh fchone Heere 
U toefiomt groothept/ eere / 

Toff / glo2n/ liefd' en roem 
Ach Heer! gij trecht mijn finnen 
Stel lichaem Én u binnen 

An 't Goblck Heplichdom. 

Wat doet qr daar al daten 
Veel heerlijch’ ſchone ſtralen 

Han uw aangeficht ſchoon! 
Hooch hertelich berbeben / 
Ste ich u daac/ mijn leben / 

opu —— troon. 

Hw ſchoonhepyt doet mp ſinchen 
Als — ain sel herdzfnchen 

near heerlyck geffcht z 
© Salich! Salich ftacken? 
O Salich te berdeinchen 
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462 UYTSPANNINGEN. 

In't wets ee Bicht! 

ne Woe veplich is bat ruſten 

| efn u doop fielg welluftens ⸗ꝰ 

| goe fmaechtijck ig uw Wijn # 

| Gp maackt —9* * en 

| oz ltefde foo beſchontt ‘ 

* In tojn-Bups lef be- Wijn. 

XII. 

O heplich vrolijch droncken ! 

Soo beplich ingefchonchen 

Der ſalicheden Zee! 

grief lieflück ſterven leben ' 

Stel lichaem (oo te geben 

In 9’ ongegrond: Zee. 
IV. 

Teeft / leeft dan oniug lebet 

En ín en door mp ſwebet 

| 
Ep dood al Wat-mp ſmert: 

| Dooꝛ Jeſus offechande 

DSooꝛ FfFeſus liefde⸗bande / 

EF, Herte VAN — hert! 

O looft hem Jeſus Sch
aren! 

Onepndich wilt verklaren 

| Sijn groote Mõjeſtept
. 

| | En ap mijn fiele dꝛingec
. 

Is | Inhem / en MEL gaar finget 

gem loff in eeuwichepdt. 
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A ANHXÈNGSEL, 463 

KLAAG-LIED, 
Over de Doodt van 

Ds. J. van LODENSTEYN, 
Overleden den s. Auguffi 1677. 

: Stem: Treurt Eedel Huys Naflouw : Of al Isvolge 

gitte 
Chzen/ ach ! ſcheen nu Chriften Schaar 1 JRaak 

EEE SEE 
zilinen misbaar Om het î odebig ober! vans Ee 
Ban uw bzaaffte AEG Mij 3 she gm ban 

RSE Sn 
Defe Cyden / En de Paarl- a ban : ons — 

2. Hemel ach! dat grote Ticht 
Dat fas uptblonck in Het 24 / Cn alom fijn fupbze ffralen / 
Soo bol klaarhend blincken ltet / Gaat daar boor ons aogen daten / 
Ach! dat helder Eiche verſchiet. 

3. Bet berfchier en ’ fchünt niet Meer; Wat 18 Dit een Bordeel / Heer! 
Daar wp leagen ín hee duiſter / 
a en — een —— te nacht / 

ap tWicht wech / welkers uier: Ong noch eenig licht toebzagt. Ben 
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UYTSPANNINGEN, 

4. Is t berlteg niet ang mefn } 
7I8 dien waarde LODENSTEIN; 
LODENSTEIN'! ach Bader, Wader 

Iſr'els en zijn Aupterij } 
Gp verlaat ons altegader 
Inden nood en tn de lj. 
5. AIS zoo groot een Ticht bergaat / 
Dat of ong té wachten ſtaat/ 

In dit naar’ en toſtljck doncher / 
Als een’ úpterft’ ondergang. 

Ach! nu duurt Het ſchyn gefloncker / 
Dat ons overblijft, nier lang). 

6, Pu komt noch de bitze Pydt / 
Opgeſwollen / dick ban ſpyt / 

Die berhhind’ren kil ’t belagen / 
Dan fag fwaar’ eert ongebal ; 

Ongeval / dat meerder plagen 
Ons noch ſicht toebzengen zal. 

„Schijnt dar al het fwart Geſpuys / 
met een pffeligch ged2ups / 

Apt de Hel is log gebzooken / 
Opt gehjao2 ban ons getraan; 

Om daar tegens aan te ſpooken / 

En gewelvigt aan te gaan. 
3. Magar fn fpjt ban hun geweldt / 

| En wat tegeng ons fich ſtelt / 

ui Willen wp Het hertlijcht Weenen / 

LE | | ĳ Onder ons / 309 aen ves kleyn / 

J Niet opſchorten: maar beweenen 

ME | * — 9 var ons LODENSTEIN. 

1 | 9. Scheep/ ach! fchzep dan Chriſten Schaar / 

KART zlaach een ongemeen misbaar 4 
| | Om het droekig obectijden / 

Pan uw beaaffte Predikant ; à 

t Pronck eter aad han deſe iden £ IE TEEN 3 
— | Ì | En be Paarl-kroon van ons Lan — 
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Aandagt op Hoogl. 5: 2, 3.4. &c. 
Ä cp herte bol benaumwer 2* auwthend / Sucht om des H. Geefts dt reckingen of asch ep Hoool. 1: vers 4. — ch! Heere acu trecht gn't herte. 32 | Jen 126. Pfal, uvtoc | — hl ín erbeemen. ———— € Heylige Maas 

de 
antmasti jh eeN he 5e Maria Jefus Moeder bevrugtet. 

t Cruyce van ee 
Al is than Crups * leet. —— t Beſluyt van de aandagten, over de elenden 

Van Gods Volck. 8 magt Weer ! gedugte dod. 26 val, op — dat my yemand de verzochte * — praak tot ſtichting weygerde, ger Jee Als DEN Bzupd'gom inden. © 282 
5 q Treure 

258 
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BLAD-W Y ZE R, 
Treur-fang ‚ van een Wedergeboren over de fonden. 

Ach dat mijn hert door d' oogen. 388 

Uytgelefen Boecken. 

And zies gp ſtoft op uptgelefen Boecken. 416 

van Lodenſteyns, Swanen-fangh. 

Aanbiddelicke ontfagg'tĳjckhepd. 436 

Morgen-Zang. 

Alverquickend Morgen Licht 445 

B. 

Ruylofs Geſang. 355 
J. V. Bogaards Af-ſterven. 219 

* 

Sege-Sang, over d’ overwinninge in t gevecht tegen 

de Engelfche den 1, 2, 3s ende 4. Juni. 1666, 

C Omt al wat leeft/ en looft. 313 

D. 

Nootfaackelijckheyd en nut der Zonde-Biechte. 

Je God mijn fiel vaar tegen. 35 

Jefus hulpeloos » of Aandagt op Matth. 26: 51. &c. 

Des werelds Gulp in nood / etc, 
eid. 44 

_Drontkenfchap, op Eph. 5: 18, 19. en Pfal, 36: 9. 

jn 1 
2 

oncken fijn iu ſtercke drancken / ett. 
5 

EN iet 114. Pfal. uytgebreydet. 

| 

A 
68 

Doe Iſrael fijnnare ſuchten / ELC. 

| * Gibeon eenes Chriſtens. J 

Dat gn Heer Salomons vergunning/ ett. sg 
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Doet rem 

Diest 
Op de 

Doe’ Hand 1 

Dats nu 

Sit ig Bo 

| P 
Je Daar fs het ou 

Dliepe Kolcken na 

®D'onnof’le ziel 

Des Heeren D 
Den Med 

BLAD.W YZE R. 
Het jonge onbekommert ——n— — and zorg of jaren been / etc. 

Jefas verrefen. 
We fteene Bergen nu als jonge kalben/ etc, 

4 Op de zendine 
Daar ‘gn de zoete tijd, des H. Geeft, zoete tjd/ etc. 

tad tp Qebowaarts ett. 
dood van zeekere G 

De ſalig N. A2. fchoot upt den D2oom / etc. 
Een ander, 

Daar lepd helaag, daar lepd díe diere mond. En Aanvang des Jaars, 
De Haar verdwenen / ete, 

Dus ffeken wp van’: 
| | Meditatie, op 
Dit waren eer tjds / 

eys-Gefang, 
Hand / tE. 

de engte van feker pad. 
ett, 

Genaden. Afgrond, 
Are gronden / etc. 

_ Aangenome Ziele. 
Die fleate Maagd / ete, 
t Heylige Sacrament. 
ood Werd ſtadig oberdagt. 
icijn-Meefter Duc d’ Alba, 

ndertelheden/ etr. 
Nieuwe Gragt ontboomt. De tijd ban’: zebentig of tagtigh jaar Op de onverfettelijcke 
gedaan ! {ie 3 etchreven in ’t Boek van een Zelfs- verlochende 

eh ban/ etc, 
eenen Leugenaar. Op We waarhepd etend fijt eers te (paren, 

q 2 
e 
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Catharren- pijn, &c. 8 

124 

ed. 

202 
228 

odzalige jonge Dochter. 
230 

231 

242 

265 

375 

52 

335 

412 
dege⸗ 



BLAD-WYZER. 4 
Sege-ſang van t Geloof in de fwarigheden, 

Den Bemei ig ong vreugd / ELC. 
306 

Op mijn Verjaringe in (prockel-maand. Á 

Daar ſtond de Don en maachte deſe dag ett. 295 

Op de Geboorte-dag van N. N. 

Hi ii Delage Son mijn Detend/ ELC. 2938 
ike If In-vallen op een Reyfe. * 

| IN 3 aar flaatde Klock al bete bier uren / EEE. 268 
il | Vryheyds-loft, | 

—4 Dit zeggen fs ſtantbaſtig / ett. 448 

„8 | | Kinder-leffe, 

EE d | EE? wijck wat Moge Scholen / ett. 91 

| | | Î | Den befloten Hoff, 

| Een Huft-Bof ig mijn ziel gelyck / ELC. 23 
} Op de Verjaringe van mijn Vader. 

| Een gouden Kroon omc weerdig ett. — 
Bruylofs-Gefang. 

Een Wied te zingen op fijn Feeſt / ett. 355 
© 2 9 

Op een dien te welijcke twee Drinckbekers in t Sa 

crament geboden wierden. 

Een net upt dupſent ditterlytk / ett. 366 

(Oo de dood var D. Theodorus. | 

Een Jongman / Bie mt dupſter / e
tt. 408 

G. 

Simeons TLof-fang. 

Me laat / Dien gp bind vrede ſtaan
 / ett. 29 
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BLAD-WYZER. 
Vry-gekochten des Heeren, 

Geluckig dien de Son / etc. Yo 
et Verheven Herte van een Chriften dic Gode leeft. 

8 

Graotmoedtg hert / Bat alles oberfchrint. 
— Op een verſch —————— ed 
_ Gaat fegtop: weer / ctc. 272 | Geloov, | Gerardug ging op verre reyſe / ett. 367 

Op een die Gods woord niet lief heeft. 
Gp egt Konifap/ etc, | Art | Een trouw Dienaar, 
GOD fonder trout te dienen / etc. 413 

| Een Voorganger, 
Gp fet Dat gp Wooz-ganger/ etc. Idem 

| Op Gods Boeck. 
Goud is Loor de Wereld / etc, ol: le 

Slaaffche Vryheydte : Gy feat Nitlaas mijn heet / ce. 416 
soetvoerigheydt, 

Grauw wil't gemak / erc. 417 
Gebeds nut, 

Gebeden (nelle poften / ete, - 448 
| Geboorten-dag. | | … Gaat Bziefjenna ! etc, Idem 

H, 

5 De Algenoegfaambieyd. 
Oe hijgt mijn nei aemegtig moed / ett, 8 

Gebed des Heeren, 
Hemelſch Beer dte ’egevaard / etc. 22 | Aandagten op 1. Joh. 2: 16, Nertknagend onverferlijch, cre. 30 

| G g 3 Af 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
174 J 20 



BLAD-w YY ZE R. 
Af-komft-fpiegel. 

Hovaardig overmoed. 36 
Vernederde Heuvelen, 

t Hovaardig menſchen hert. 56 
Uytbreyding vanden 146. Pſalm 

Halelu-jah! Haleiu⸗ jah / etc. 76 
Jeſus Voorbeeld. 

Heplige Jeſu! Hemelſch voorbeeld/ ett, 152 
Heerlijckheyds loff. 

Hoog om hoog / ett. * 155 
Dwaasheyd van de begeerlijckheyd der oogen. 

ab gp dat heerlijch opt gefien etc. 184 
Jefus getrouwe Liefde, 

Met binnia ftcalen ban de Son/ etc. 216 
Aanfprak’ aan Juffr. Clara vander Burg, &c. 

Malf gefleten dDaoefhepd/ etc. 232 
Kinder-Lijck. 

Henderichjens ſoete blichjens / ett. 363 
Eenſaamheyd met God. 

Hemelſch Ooge Wilt gp bogen ett. 396 
Hooghertigheyd. 

oog-hert is opde wagt / ett 417 
Meditatie op’t Sacrament des Á vondmaals. 

Heplige Ston! Kom loven eneeren / ett. 418 
Uytbreydinge van den 113. Pfalm. 

Halelu-jah! 531 
Alleen-alles-weerdige-Hoogheyd. 

2003 Dolken al band’ een en d' ander Wereld ett. 455 
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BL AD-W YZER. 

J. 

Foe-tred tot's Heeren H. Sacrament. 
I Ck dagt fou ’t heet befer met foo neel ſonden / 116 

Des Heeren H. Avondmaal. | El 
t Is feat (Gods bode) een onweerderelijches ete. 13 à 

Klaag-Lied, over de dood van D. J. Bogaard. E 
AIſraels Heyr! Iſraels Hepe / etc. 219 

| Over de dood van Helena van Suylen, J Is dan ons lot / etc. 239 J 
Op een Godzalige fwack van Lichaam, 

Johannes wenschte dat fyn Tichaam / etc. 412 „a 
E Befchuldigde onfchuld, & 
Jan hief fu Banden dzeygd / etc. 415 

X. 

Jeſus verlaten. 
K Sag ín uw hoegfte nood / ett. 38 

Godts Soon ten Hemel. 
twyffel of ben Hemel op Dee Wara, etc. 199 

Ks 

Zacharias Lof- lang. 
| L Ooft den Heer ap Eherubijnen / / ett. en 

Toeſang der Gelovigen in het Vaderland. 
| Laat uw gena Genadtg Deer / ett. 279 
Taoditceeſch Geflagt. 227 

GJ 4 
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BLAD-W YZER; 
De Lof- lang d der Engelen. 

Tof / en prijs / en Eeuwig Eer, ett. 

M. 

Des Heer 
% Kahne edent 

Sch uyl- plaats, 
Mön arme fiel foo hi agelyck gedompelt / ett, 

Sorgeloosheyd van een Chriſten. 
Men Wader taat uw kind toe / etc, 

Meditatre over Pfal 42. 
Mön beet gelijck een Hart / etc. 

Den nederigen Chriften, 
Mijn Wader die mijn Heere fict / ett. 

Jeſus lijdende Liefde. 
Tijn fiel/ mijn vlugge fiel/ etc. 

Jefus_ met fijn Bruyd in Twee-fpraak, 
Mön Jeſus Tief münaldertrouwſte / ec. 

Sonden gewi gte. 
iijn fiel wat moeft u droef PD / ett. 

Af-fijns fmerte. 
Mijn Defend of op geſchepden / etc. 

n Ooge op de fijne, 
hee bijna etc. 

— 
Op de aankomſt mijns Vaders en Sufters. 

Fijn Dader had an voor /- ett. 
Weemoed: ge Suchten, 

Mewaardig Bemelfch Beers etc. 
Ì De waarheyd verdrayt, 

mijn Leeraar fegt altijd het maart’ ett. 
„gef: ycke Quitſchelding 

Din Meter J Mn Wetend bat inpmel Julp/ ELL. 
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40 

vere or 



gen ee bd 
Beweg in Ce „4 Rijn Leeraar heeft mp t Deen / ett, 
Echts-lof, 

_ Mijn — — etc. 
ntworſtelde⸗·Wanb 

Myn treurig Heet Dat / ett. gij 
m 126. Uvproebrevd 

Met lof — * erigcoolften ——— 

N. Kd 

ymeons Lof. lang. | N U laat gp * ett. 

eſus Loff. 
Jau aan / hu aan / m, 

Jefus ten Hemel. 
Ru is ons hert Deeg Aarde moes ett. 

122 

Inval, op occafie dat my ymand de verfochte hel Íprake tot flichtinge we erd e. N. N. Alg den Bꝛupd'gom — * F 
eſus Min. Naboiſter Echo? wie ett. 
Fleuyten. NP. NR, Op — groote Fleupten baſt / ete, | Verkeerde gtig 

— De MN jen voorz! gti gheyd. 

Qu kel aan * Dooꝛhoofd eens ontfronſt / etc, 

Oo. 

t Gebed des Heeren, ——— Diede hoogte/ etc, 

Go 5 
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BL AD-W Y.ZER. 
Jefus geduldig. 

Onbergeljchelgth gedult / etc. 
Onfe plaats in den Hemel. 

O Heere Fefu wart vertreckt / etc. 
t Oneyndig Licht. 

O Heplig! Heplig! Heplig Ticht / ett. 
Jeſus Aenſprake. 

Onnoſel hect! o Dupbe ſonder gal / ett, 
Lied der Minne. 

O Mimelijckſte Emanuel! etc. 
Jeſus min, of ware kuysheyd. 

Onnooſle reyne Dieren / etc. 
Genoegen in het kleyne. 

Onnoſel Diertje! fpzach, u taal etc. 
Jeugd-Vreugd. 

Onherroepelijche Jeugod / ett. 

46 

47 

87 

99 

104 

109 

117 

134 
Begeerlijckheden, des Vleefchs door den Geeft t on- 

der gebracht. 

O Ziel dood’ onruft ban Gods Zoon/ ett. 

Nieuw-jaar Gebed. 

Onepndig Ticht / ett. 

168 

245 
Aandagten over de Flenden van Gods- volck 

in Piemont. 

Oud Alpiſch Wijd-bermaart gebergt / êté, 

Op een Appel aan my gefonden. 

Odiere aunft ! ett. Ge IEEE U 

Voor-fang van den Godvrugtigen Leeraar 

Gerardus Holckenburg , 

Opuw Gena / Genadig Heer / 
ELL. 

Aandagt over de H. Drievuldigheyd. 

Ontſaggelcke en Depl'ae majeftept. 

De verloffinge des Heeren in den jare 1629. 

O Atrecht! Doe gy't Burige Zand. 
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299 
Cruys- 



BL AD-W YZER. 
— Cruys-Schole. 
OUKruns-nagt ſchoner bande dagen” ete. z2g — __ Opmercking over’ zalig Af-fterven 
Á van D. L. Sanderus, 

… @onbefonnen Land! gelepydet / etc. 336 le 

$ 

© Beplfg! Heplig! Heplig Weer! 256 d | Aangenomene Siele. 4 LD Onnofle Stel / Die flegte Maagd, etc. 405 s Heeren Heerlijckheyds Lof. 
© opperwefig Heere / ett. 459 

Pp een grouwfame Confcientie 
_… … ____ Verwoefting. 

Bfeb-ja 'H ig een gebal / erc. 12 
oofd en Leden Meuvter 3 Of fch de Leeden fonder Hoofd / ** 415 

P. 

PUNT-DICHTEN. 411 

Q. 
{ 

t Groot verlies. 
8, Uaad-aard had Hoo? Mepneed / ete. 415 

R. 

* Treur.-geſang. 
R Epſig Gezelfehap! dat de geiſen tep. 
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Den eerften Pfalm. 
S Alig ig dien Man in wandel, etc. 

Jefus verlaten. 
hk Sagta uw heogfte nood / etc. 

Hert-fterckte in Jehova. 
oet Gefelfchan dat met mp/ etc. 

Schepfelen Niet, en Jefus Al. 
Schepſels (nood / Die mijn hert / cre 

Siet! alg ich alles el door ſie / ett. 
Jefus Geboren. 

Siet daar is't Licht! daar ts nu't TZicht! ett. 

Gods Soon Geboren. 

Soo ſoud men hijgen ſchoon de Nacht / ett. 
Gods Soon in't Vleeſch. 

Sie daar / ſie daar gaat Ben Bemet op. 

Stichtelijcke Bedenckingen. 
500 aat dat rijfeno Ticht meer Dalen. 234 

Geboorte-Dag van C. van Lodentftein. 

# Sijn ier en beerrrn jaren / etl. 

May - tijds - morgen - lof. 
hoorde Macht / et£. 

Stantvaftige Onftantvaftigheyd. 

oe daalt men plots han boben neer / eit. 

L Sanderi Af-fterven, &c. 
Sluyſſche reyſe, d' Eerfte'. 

Slapen is maar 
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BLAD-WYZER. 
Sluyſſche reyfe de T weede. 2 35 

Jefus Liefde. 
tele díe genengt tor Tiefde / etc. 401 

Dwaling-looſe D waal-ftarren. 
OP dwaalden boo dit acaote rond / “etc, 414 

OpD. pe snij Dood. e Schaep, ach! fchzepnu Chriſten Schaar / etc. 463 

* 
Freur-Lied, 

8 mas Wanden ban mijn hert/ etc, 317 

Vernederde Heuvelen. 
C hovaardig menſchen heet, etc. 56 

reur-lied. 
Treur Nederland! erc: 371 

_Klagte van cen Gelovige Siel. 
Creurige Tand / «ic, 433 

We 

Lof. fang van de H. Maaed. 
Kolijch hert maack De 7 | 

V groot den ee / &C. 26 

Den N aakten Jeſus. 
Bermogend Gout / datom um Glanſch / ett, 37 

Luften-Ruft. 
De ——— al datum / PIC. 

€ vrolijckheyd van ’t Chriften le 
| 

Bet Derblyd / heeblijdu aile tyd / Ec. 173 | 
Aan 
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— vn 

BLAD-W YZER. 
Aandagt. / 

Hꝛaagt niet waarom / ett, 227 | 

Graf-fchrift, 
Proome / onvroome / etc. 22 

Praaat ap Leſer / ett. idem 

Op de Verjaring van mijn Moeder. 
Plugtige Jaren / ett. | 289 

Op een wederhorige Schoon van Lichaam. $ 
Hw handen zijn wel ſagt / etc, 411 

Verdraagfaamheyd. 
Verdraagſaamheyd (ctep Diotreeph ett. 417 

W. 

Morgen-licht. 

W At voert de foete Morgenſtond / 1 

Jefus Dorſt. 
at deerelijtker klagen. 

4 

u Jefus Coningrijck befpot. 
Wat feat ap Godloog ot, ett. 46 

Den tweeden Pfalm. 

MD at woelt de Wereld om den Hemel / ett. 
61 

II. Hertfterkte in Jehova. ; 

aar Blijft daar het Daderland / ett. 8 

Weldadigheden der Jonckheyd. 

Wel aan mijn Ziet 'tiS inden dut / 160 

Weldadigheden als boven. 

jn tap weer / ett. 163 
Waach op miyn Ztel/ nu moet gy 

Genade en Heerlijckheyd. A 

Wie fleet pengeljcher dagens ELC. 181 
Chriſtus 
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BL AD-W Y z 
| | Chriftus Verrefen 
J nar God mgr er en werck / etc. 190 | p een die Gods Woord lief heef 8 Wats Piclaag var umer / ect. j * 

Uyt-leg. 
s Wel op ong hart doet op / ect. 427 

Ms 
ZIN VJ 

(Il 

EDT ETT LCS mn « 
— 
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